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انتقادونو رسه مخ وه، مخکې له دې چې په بالیوود کې 

د بی بیلګې شهرت تر السه کړي او په یوه قطر کې 

اته نامتو او غوره فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. په 

کوپنهګن کې زیږیدلې دیپیکا خپل د متثیل هرن په 

ډیرو نامتو فلمونو رسه په ثبوت کړو لکه کوکټیل، یې 

جواين هې دیواين، چینۍ اکسپرس، ګولیو کې راسلیال 

رام لیال، پیکو او باجیرو مستاين. 

په تیرو نیږدو وختو کې د دیپیکا 

تصویري نندارې د خلکو 

زړونه ملس کړي. مستاين 

په ډیره لوړه کچه ټاکل 

شوی فلم دی چې هم 

اساس او هم له احساساتو ډک دی. 

هغې په دې فلم کې د هر ډول ستونزې 

ګالل په ځان منيل. هغه نه یواځې یوه 

جنګیالی ده خو یوه مور او میینه هم 

ده. هغه په ټولو برخو کې برخی وه. 

دیپیکا وایي، په اوسني وخت کې زه 

باور لرم چې هره ښځه مستاين ده. 

هغه ښځه د ملګرې کیدو، راز ساتلو او د خدمت کولو 

ظرفیتونه په ځان کې لري او زه ویاړم چې دا ظرفیتونه 

په تصویري ډول د سینام په پردې نندارې ته وړاندې 

کوم. 

 

رښتینې موډله
دیپیکا یوازې د فلمی نړی ښکلې او 

ځالنده څهره یا هغه څوک چې زر 

تولیدات لري نه ده، بلکې هغه په خیریه 

کارونو هم باور لري او په مهاراشرتا 

کې یې د امبیګان کيل مسولیت په 

غاړه اخیستی. هغه د املپیک په طالیي 

تحقیقاتو کې هم ښکیله ده چې دا د ورزش او لوبو یو 

خیریه فونډیشن دی چې د هغې پالر پراکاش پاډوکان 

د بډمنټن پخوانۍ نامتو لوبغاړي او د بیلیارد نامتو 

لوبغاړي ګیت سیتي لخوا پرانستل شوی وه. هغه وایي، 

زه هغه څه کوم چې مینه وررسه لرم. او ددې لپاره یې 

کوم چې ما خوشحالوي. د ژوند کیفیت زما لپاره د 

نورو ټولو شیانو څخه ډیره ارزښتمند دی. 

د دیپیکا تصویري 
نندارې د خلکو 
زړونه لمس کړي

پورته: دیپیکا په بالیووډ کې د بیالبیلو رولونو د تررسه کولو پر مهال
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2015 کال د فلمي ستورې دیپیکا پاډیکون لپاره له 

خوښښیو ډک کال وه. د پیکو په هکله که داسې 

ووایو چې هغې د امیتاب بچن او ارفان خان پر 

خالف په ډیرې زړه ورتیا رسه ودریده نو دا به یوه 

لویه خربه نه وي. هغه په متاشا او باجیرو مستاين 

کې ډیره حیرانه وونکې وه. دغه 30 

کلنه فلمي ستورې چې تل یې په 

شنډو مسکا لیدل کیږي وایي چې، 

زیار باسل د بریالیتوب کیيل ده، 

خو لیوالتیا یا د یو داسې کار تررسه 

کول چې ورته لیوال اوسی ډیر اړین 

دي او تر ټولو ډیره مهمه دا ده چې 

تاسې باید د یو کار له تررسه کولو 

خوند واخلی. دا زما لپاره د زده کړې تر ټولو لوی 

ټکي دي. ما د خپلو ټولو کارونو د تررسه کولو پر 

مهال او د ټولو هغو حیرانه وونکو خلکو رسه د کار پر 

مهال خوند اخیستی.  

فلمي ستورې دیپیکا پاډیکون خپله بریا هغو میرمنو ته ډالی کوي چې هغې ته په خپل 
کار کې د لیوالتیا ښودنه کوي

زیار باسل د بریالیتوب 
کلي ده، خو لیوالتیا یا 
د یو داسې کار ترسره 
کول چې ورته لیوال 
اوسی ډیر اړین دي

نن ورځ د فلم په صنعت کې تر ټولو زیات 

غوښتونکې فلمې ستورې، دیپکا د 2015 کال تقریباً 

ټولې ډالی السته راوړي. هغه خپل تر ټولو غوره 

مسلکي کال هغو ښځو ته ډالی کوي چې د هغې په 

وینا، د هرې ورځې هغه ښځه چې ما هڅوي او ددې 

ښودنه کوي چې موږ څومره بشپړې 

یو. ډیر څه دي چې هره ورځ یې یوه 

ښځه تررسه کوي او همدا ارزښت 

دی چې ما مخ پر وړاندې بیایي. 

د ښه بخت راوړنکی 
کله چې د ښایست ملکه دیپیکا 

په لومړي ځل د شاروخ خان په 

وړاندې په اوم شانتي اوم فلم کې د سینام په پرده 

ښکاره شوه، نو هغه د ددغه ځالنده ښاره له ټولو 

لویو فلمو ستورو رسه کار وکړو. په یو وخت کې 

د بډمنټن ميل لوبغاړې دیپیکا چې له لیکل شوو 

هره ښځه ما 
هڅوي

لیکواله:  آريت کپور سینګ

Conversation_Pashto.indd   88 03/03/16   5:40 PM



خربې اترې

n  مارچ-اپریل 2016          n 8هند ليد  8

Conversation_Pashto.indd   89 03/03/16   5:40 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 8مارچ-اپریل 2016   7

یا یې په یوه هرکاره کې په ټیټ او تر هغه وخته کیږدي چې روب 

ټول جذب يش او د ګلپي شاوخوا یو وچ ډبل پوخ ونخيل. 

د کشمیری کوفتې کړایي
د چمتو کولو موده: 50 دقیقې

د پخيل موده:30 دقیقې

د 4 کسانو لپاره

الزم توکي

د کوفتې لپاره 

½ کیلو د پسه قیمه شوې غوښه، یو قاشوغه د بادیانو پوډر 

)سونف(، ½ قاشوغه د جنجرو وچ پوډر )سونت(، 1 قاشوغه د 

کشمیري رسو مرچو پوډر، ½ قاشوغه ګرمه مساله، ½ قاشوغه د 

تور ایل د زړو پوډر )بهړي ایالچي(، ½-1 خوځول شوې مستې، او د 

رضورت په اندازه ملګه 

د قورمې لپاره

3 قاشوغې نبايت یا کورين غواړي، ¼ قاشوغه د اسفیتیدا پوډر 

)هینګ(،6-5 میخک، 1 قاشوغه کشمیري رسه مرچ

½ قاشوغه د بادیانو پوډر )صونف(، 2  قاشوغې د جنجرو پوډر 

)صونف(، ½2 قاشوغې وچه دڼیه، ½2 پیاله خوځول شوې 

مستې، 1 پیاله اوبه، 2 قاشوغه بادام، د ښکل لپاره ګرم شوی 

کریم یا مستې

طریقه

د کوفتې ټول رضوري توکي په یوې ژورې کاسې کې واچوی. ښه 

لت ورکی، یوې ملدې ټوټې رسه یې رس پټ کړی او تر 30 دقیقو 

پورې یې پریږدی. دا ګډ شوي توکي بیل بیل د کفتي په شکل ګرد 

جوړ کړی؛ له وړاندې ګرمه شوې کوفته په داش کې 10 دقیقې 

پریږدي. په یوه دیګ بخار کې نبايت یا کورين غواړي واچوی، 

اسفیتیدا، لونګ، او د رسو مرچو پوډر پرې وپاشی. کفته هم پکې 

واچوی او تر 2 دقیقو پورې یې ولړئ. د بادیانو تخم، د جنجر او 

دڼیه پوډر، مستې او اوبه ښه رسه ګډ کړئ. رس یې وتړئ او په 

دیګ بخار یې کیږدئ. تر 10 دقیقو پورې یې پاخه کړئ او وروسته 

دیګ بخار له نغري څخه ښکته کړی. پرې یې ږدی چې ساړه يش. 

رسپوښ ترې لرې کړئ او په ټیټ حرارت یې په اور کیږدي تر څو 

قورمه ټینګه يش. د خوړلو په لوخي کې یې اوباسی او د بادامو او 

کریم/مستو رسه ښکال ورکړی او ګرم ګرم یې وخورئ. 

درناوی: حیرانه وونکي خوندونه: د ډوډی وخت، ګرم چای، د 

څښاک مرشوبات، د پخيل د هغو کتابونو لړئ چې د بهرنیو چارو 

وزارت د سپوزیس ټولنې لخوا خپاره شوي، نوی دهيل
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پخلی

له بهرتینو او خوندورو خواړو خوند واخلئ

ګلپي د کښتې په ښوروا کې 
د چمتو کولو موده: 53 دقیقې

په داش کې د ایښودلو موده: 53 دقیقې

د 4 کسانو لپاره

الزم توکي

1 متوسط ګلپی، د کښتې د رب لپاره: 5 دانې ورتې شوې 

وچې کښتې؛ یو قاشوغه د وچو چیرويل )چورونجي( ورتې 

شوې دانې؛ یوه قاشوغه د کوکنارو دانې )خاش خاش(، : 5 

دانې شنه مرچ او درې پیالې کلک رسه شوي پیاز

د اخته کولو لپاره

1 قاشوغه وچه دڼیه؛ 1 قاشوغه وچ ویلنی؛ 1 قاشوغه 

ټکیدلې هوګه؛ 1 قاشوغه ټکیديل جنجر؛ ½ 1 قاشوغه 

مالګه، ½ 1 قاشوغه د کورکمندو پوډر، 1 قاشوغه د رسو 

مرچو پوډر، 1 پیاله مستې، 1 قاشوغه د لیمو جوس، ¼ 

قاشوغه په شودو کې المده شوي زعفران

د پخيل طریقه:

ګلپی ټوټه کړی، د کښتې د روب جوړولو لپاره په میکرس 

کې ټول اړین توکي واچوي چې ښه نرم يش. په یوه ژوره 

کاسه کې د اخته کولو لپاره ټول رضوري توکي واچوی. په 

ګلپي کې یې له اخته شوو توکو رسه ښه ګډ کړی. تر 20 

دقیقو پورې یې پریږدی. د کښتې روب او زعفران رسه ګډ 

کړی. په داش کې د ایښودلو لوخي کې یې واچوی او تر 

35 دقیقو پورې د سانتي ګراد 180 درجې حرارت ورکړی؛ 

تر ټولو
غوره خوند
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کې دی چې دغه خواړه د بزګرو او جنګیالو لپاره دي. په 

کلیوالو افسانو کې راغيل چې پوران پويل او پیتايل د هغو 

خواړو له ډلې څخه دي چې شیواجي خپلو عسکرو ته د خپلې 

امپراتوری لپاره د نوو ځمکو د نیولو پر وخت خوښ کړي 

وو چې په هغې جګړه کې د ګوریال له تخنیکونو څخه کار 

اخیستل کیده. دا دواړه خواړه له داسې توکو 

څخه جوړیږي چې په ډیرې آسانی رسه یې 

د یوه بزګر په پخلنځي کې پیدا کولی شو. 

همدارنګه، دا خواړه ډیر دوام کوي او خپل 

خوند هم هم له السه نه ورکوي. دواړه خواړه 

صحي او د پریامنه موادو درلودلو له وجې 

هم د جګړې او هم د داسې مراسمو لپاره 

مناسب بلل شوي دي. 

د ګوډي پادوا خواړه له ریبل شوو یا له نبايت توکو لکه 

غنم، دانې، مسالې یا میوې څخه برابریږي. دا فسټیوال د 

خواږو امونو د موسم د رارسیدو اعالن کوي او له همدې 

المله په ټول ایالت کې ددې موسم پر مهال له ام څخه برابر 

شوي خواړه په سرتګو کیږي.  

د ګوډي پادوا د مراسمو په خاطر یو څو ځانګړي خوندور 

خواړه هم د خلکو لخوا پخول کیږي. چې بهاکرواړي 

یې یوه بیلګه ده. معموالً په مهاراشرتا کې باکارواړي د 

کوچنیو ګردو پایو په څیر دي چې د دالو او مسالو په 

یو ځای کولو رسه جوړیږي. د ګوډي پادوا پر مهال دغه 

خواړه له تازه سبزیجاتو څخه برابریږي او د عادي ورځو 

ّپ پرتله ژر خرابیږي. همدارنګه د کیساري 

خواړه چې د تهري خواړو یوه رنګین ډول 

دی )چې له تیربې، وچې کوپرې او وریژو 

جوړیږي( سندیان یې د چیتي چاند فسټیوال 

پر مهال کاروي، کیساري 

بهاټ د وریژو خواږه دي چې 

له وریژو، زاغفرانو، غواړو، 

بورې او وچې میوې څخه په 

ګډه چمتو کیږي.

کهاورس هم د ګوډي پادوا یو ډول 

خوندور خواړه دي. دغه خوندور خواږه 

چې له کلسټرول لرونکو یا منځنیو او ساده 

شیدو، زعفرانو، بورې، د هیلو پوډرو څخه 

جوړیږي “د نوي پیل” ښکارندوی دی. 

ګوړي پاړوه کوم 
ځانګړي خواړه نه 
بلکې د خوندونو 

بشقاب دی

پورن پويل
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خواړه

د حقایقو فایل

د اګاډي د مراسمو په څیر، ګوډي 

پادوا هم ځان ته د اوګاډي پاچړي 

ویاړ وربښې او په دودیزه توګه پدې 

ورځ د خلکو لخوا خوړل کیږي. په 

سمبولیک ډول، پدې خواړو کي د 

ژوند د شپږو خوندونو رنګ موندلی 

شو: چې له تریخوايل څخه پیل، 

خفګان، د خوږوايل حیرانتیا، غصه، 

ویره او نفرت پورې ټول پکې شامل 

دي. دا تروش خواړه د نیم له زخو، 

ګوړې، خام ام، د ایميل له جوس، 

شنو مرچو، رسو مرچو او مالګې 

څخه برابریږي. 

نور خوندور خواړه چې د ګوډي 

پادوا په خوړو کې شامل دي لکه 

ګالب جامن، پالک امبت، د وریژو 

چکيل، بهیل پوري، کچوري، ورته 

شوې جنا اوسل، سناس )چې تقریباً 

د نرمې اټيل په څیر وي(، سول 

کړی، پانا او د همداسې نور.

بهاکروړي

ګالب جامن
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دا یو ډول دی چې 
دغه ورځ د نیم 

نومه ونې د ترخو او 
خواږو پاڼو په خوړلو 

سره پیلیږي

چنا دال

اشپز دیپک ډینج وایي،  “د ملانځنې دا خواړه چې د 

ګوډي پاودوا پر مهال معموالً د خیرات په څیر خلکو 

ته ورکول کیږي د مهاراشرتا له دودیزو خوړه څخه دي 

چې د شپانو او بزګرو لخوا په لومړي ځل برابر شوي 

دي.” تاسې به د نورو خوړو تر څنګ په یادو مراسمو 

کې بی بیلګې پوران پويل، تايل پیت، 

واګني بهات، بړا چوتني، سنوت پالک او 

د چنا خواړه پیدا کړی. 

اشپز ډینج زیاتوي، “دوه خواړه 

– بسوندي او پوري رشیخند له 

لومړیو څخه تراوسه پدغو مراسمو کې 

شامل دي.” 

په زړه پورې خربه خو داده چې 

باسوندي چې د یو ډول ډبل او د اوسنیو خوږو خواړو 

په څیر هغه خواړه دي چې ګټونکي پوځ ته نه وه 

ورکړل شوي. وروسته، دغه خواړه د ګرمو شودو چې 

د ګوړې او بیا د بورې په واسطې خواږه کیدل او په 

کلهاړ یا )خاورینو لوخو( کې د زعفرانو د یوه ګرد په 

اضافه کولو رسه خوړل کیدل. همدارنګه رشیخند، 

چې په خوږو شوو مستو د هیلو د لږ مقدار پوډرو په 

یو ځای کولو رسه جوړیږي، د رشیخند تروش او خوږ 

خوند په غواړو کې د ښه رسه شوي پوري 

په یو ځای کولو نور هم زیاتیږي. 

د امپراتوری په پراخیدو رسه، د کيل 

دغو ساده خواړو د وچې میوې او نورو 

خوندورو موادو په اضافه کولو رسه ځانته 

رنګین او خارجي بڼه غوره کړه. بل ډول 

خواړه چې حتامً باید وخوړل يش پوران 

پويل ده. یو خواږه اواره ډوډی چې په 

ګوړه کې پاخه شوي پریامنه دال پرې اچول شوي او 

پويل ورته وایي، هم ساړه خوند کوي او هم ګرم. لدې 

فسټیوال رسه ددې خواړو د یوځای کیدلو راز پدې 
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د نورو فسټیوالونو لکه اوګاډي )اندرا پردیش(، یوګاډي 

)کارناتاکا(، پویال بایسخ )سویيل بنګال(، بیهو )آسام( 

او د دوو سیمو فسټیوالونو لکه سمسار پادوو )ګون 

هندوس( او چیتي جاند )سندیس( -  برعکس ګوډي 

پادوا د چرتا پتي شیواجي لخوا خلکو ته 

پیژندل شوی دی. 

دیوايل ته ورته دغه فسټیوال د یوه 

نظامي مارش د په زړه پورې مراسمو په 

څیر وملانځل شو کله چې شیواجي افضل 

خان ته په ستارا کې ماتې ورکړې وه او 

پدې فسټیوال کې اوس هم د پخوانیو 

وختونو جذابیت په سرتګو کیږي. یاد 

فسټیوال د ښو افکارو او عملونو تصدیق 

دی چې تر څنګ یې د خلکو لخوا ښه خواړه هم 

برابریږي. پدې کار رسه څرګندیږي چې ګوډي پاډوا 

کوم مشخص خواړه نه لري او پر ځای یې پلیټ له 

بیالبیلو خوندورو خواړو ډک وي. دا یو ډول دود دی 

چې دغه ورځ د نیم نومه ونې د ترخو او خوږو پاڼو په 

خوړلو رسه پیلیږي. د نیم ونې پاڼې د کوچنیو توپونو په 

څیر د تازه پاڼو پستې رسه چې اجوان )د اجون تخم(، 

ګوړه او ایميل هم پکې ګډه وي، چمتو او 

خوړل کیږي. د خلک ترمنځ داسې باور 

دی چې دغه کوچني د وینې په پاکولو 

او د بدن د حفاظتي سیستم په پیاوړي 

کولو کې مرسته کوي.

یو بل په زړه پورې رسم دا دی چې 

له ګوړې څخه جوړ لډووان )له کنځلو 

او ګوړې څخه جوړ( او مونګ دال تیل 

واډي )د کنځلو په غوړیو کې رسه شوې 

د دالو دانې( د خلکو لخوا ویشل کیږي. د خلکو له باور 

رسه سم د تیلو ښه والی او د ګوړې خوږوالی د خلکو 

له یو بل رسه د تل خوشحاله پاتې کیدو المل ګرځي. 

د ډیزاین د خرابیدو 
مخنیوي لپاره، د 
لمدې ډبو په سر 
ښه میده شوي 
بورې اره اچول 

کیږي

رشیخند
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د زیات شمیر نورو هندي فسټیوالونو په څیر د 

مهاراشرتا نوی کال هم په افسانو کې شمیرل کیږی. 

دغه ورځ چې فولکلوریکه بڼه لري یوازې د قمري کال 

پیل نه چې پکې د نیالګیو ایښودلو یا تخمونو کرلو 

موسم پیلیږي، بلکې د ځمکې د جوړښت ورځ هم بلل 

کیږي. ویل کیږي چې څښنت براهام په ټوله معنی 

په همدې ورځ نړۍ جوړه کړې. ګودي یا په یو يش 

پورې د ميس لوخي، ساري او د کوپرې تړل د خدای 

باسوندي

د وریژو چکيل

د جنډې منونه بلل کیږي او په دغه ورځ ورته د یو 

بت په څیر عبادت کیږي. داسې ګامن کیږي چې 

لدې الرې انسان الهه ته د نږدې الر پیدا کوي. همدا 

دلیل دی چې پدې ورځ د هر چا په کور کې دا رنګینه 

ګوډي ځوړنده وي. 

یوازې د ګوډي پاډوا افسانه نه ده چې د مهاراشرتا 

د فسټیوالونو په منځ کې ځانګړیتوب ځای لري بلکې 

دا یې د رامنځته کیدو اصيل ټاټوبی دی. د حاصالتو 
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ګوډي پاډوا په قمري کالیز کې د نوي کال څرګندونه کوي. د حاصالتو دا فسټیوال ارزښتونه، 
افکار او خوندور خواړه رسه یو ځای کوي

لیکواله:  مدهولیکا داش

د نوو پیلونو
ملانځنه
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هرنمند دی چې د خپل نوښت او له څیرو ډکو انځورنونو 

له امله بري ته رسیدلی. د هغه انځورونه هم دودیزو دي 

او هم عرصي – د ډروګا او کايل د انځوریز تعریف څخه 

پیل او په دفرتونو یا کورونو کې د ښځینه کارکوونکو او د 

ښونځي پر لور روانو ماشومانو پورې انځوریزه ښودنه کوي. 

یو رنګ او نرم یا روښان رنګونه د مدهباين 

په هرن کې په ډیره ټیټه کچه کارول کیږي 

او همدا د هغه لپاره د رنګونو د یو ځای 

کولو د خوښۍ ډول دی. 

هغه وایي، دا زما لپاره تل یو 

شوق پاتې شوی چې په ښو 

لیکو کار وکړم. په ډیرو ژورو 

جزیاتو رسه په لیکو کار کول 

او د رسامۍ د دغو انځورونو خاصیتونو ته د 

احساس ورکولو او همدارنګه له اوارې بڼې 

څخه په دغو دودیزو رسامیو کې د درې 

اړخیزې بڼې بدلون رامنځته کول زما لپاره یو 

ډیر ښه سفر وه. 

مدهوباني د متال 
د کلتور او ټولنې د 
یوې اصلي برخې په 

توګه پاتې شوې

خصويص ګالریو یا مجلو به د فلکلوري او قومي هرن د 

ودې په برخه کې ډډه کوله او زه په لومړیو کې له ډیرو 

ستونزو رسه مخ شوم. خو په راتلونکې لسیزه کې هر څه 

ورو ورو بدل شوه او په کال 2009 کې منیشا د ویانا 

Essl میوزیم ته د خپلې نندارې د وړاندې کولو لپاره 

وبلل شوه. 

هغه وايي: مدهوباين اوس په نړیواله 

کچه د معارص هرن په څیر پیژندل کیږي. 

په تیرو پنځو کلونو کې د نندارو له شمیر 

څخه پرته هغې د مدهوباين د معارص 

نازکوايل په هکله د نړۍ د پوهولو په برخه 

کې نیږدې 50 ورکشاپونه په الره اچويل. 

د کلونو په تیریدو رسه مدهوباين نوې نوې 

نندارې وړاندې کړې او د خپل مالتړ کوونکو ساحه یې 

پراخه کړې. د خدایانو  د افسانو د انځوریزې نندارې تر 

څنګ اوس مهال د مدهوباين رسم ویستونکې د معارصو 

موضوعاتو انځوریزه ننداره هم وړاندې کوي. 

نیلکنټ چودري د مدهوباين یو بل داسې مشهور 
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د رنګ کوډ
هغه برشونه چې د مدهوباين 

د رسامیو لپاره کارول کیږي د 

بیهار له مالوچو څخه جوړیږي 

چې د بونس ونې د یوې لښتې په 

رس پوښل کیږي.

دا هرنمندان رنګونه په خپله 

تیاروي. تور رنګ د ایرو او د غوا 

د غوشایو د یو ځای کولو رسه 

جوړیږي او سور رنګ کوسام د 

ګل له اوبو یا صندل د رسه لرګي 

څخه، ژیړ رنګ د کورکموندو 

)یا له زړو یا لیمو( او د انځر د 

پاڼو له شودو رسه د یوځای کولو 

رسه جوړیږي، آسامين رنګ د 

انډیګو له پاڼو، شین رنګ د مڼې 

د ونې له لرګې، سپین د وریژو 

له پوډرو او نارنجي د پاالشه 

له ګلونو څخه السته راوړي. د 

رنګونو هیڅ ډول سیوری په دې 

رسامیو کې نشته. د میتايل د 

لیکو په رسامیو کې رنګونه نه 

کارول کیږي. یواځې بهرنی 

برخې رسمیږي. په دې رسامیو 

کې د چوکاټونو یا بهرنیو برخو 

لپاره دوه لیکې رسمیږي او د 

لیکو تر منځ موجوده خال یا د 

قوسونو او یا د کوچنیو لیکو په 

واسطه ډکیږي.

لرې کیڼ لوری: د یوې هندي دروازې په 

رس ټاپه چې د مدهوباين له رسامۍ څخه 

ښودنه کوي. الندې لور ته: یوه ګنډونکۍ 

چې په یوې بړستنې د مدهوباين هرن 

رسموي؛ مخامخ پاڼه: د مدهوباين هرن یو 

ښکاره انځور
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په مدهوباين  په رسامیو کې د رنګونو ترمنځ اړیکه.
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په بیهار کې د متيل له سیمې څخه رسامي شوي انځورونه د هندوانو د افسانې او د 
طبیعت له څهرو څخه ښودنه کوي

منیشا جها د مدهوباين ولسوالۍ د ستالکها په کيل کې 

لویه شوې، چې د ژوند په اوږدو کې یې د خپلې نیا او 

مور څخه ننداره کړې چې له ستړتیا پرته د خپلو ورځینیو 

کارونو د یوې برخې په توګه د مدهوباين د رسامۍ 

انځورونه جوړوي. مدهوباين د متال د کلتور او ټولنې د 

یوې اصيل برخې په توګه پاتې شوې - چې د لیکیا  په نامه 

او یا “د لیکلو” - او په دوديزه توګه د ښځو د افسانو د 

ژبې په څیر یادیږي، چې يا يې د خپلو کورونو يا د ځانګړو 

مراسمو پر مهال لکه ودونو او د ماشوم د زېږون پر وختونو 

له افسانو ډک رسامي شوي الهامي انځورونه جوړ کړي. 

دا په لوړه کچه د هندیانو په افسانو او د طبعیت په څیرو 

پورې اړه لري. د مدهوباين بې ساري خاصیتونه د هغې 

سیمې د بی بیلګې تعریف، د پیچلو رسمونو د کار او د 

ځالنده رنګونو له رازونو څخه ښودنه کوي.

د داسې خوځښت په منځ کې د پوښل کیدو په پایله 

کې منیشا ته دا یوه طبیعي خربه وه چې په کم عمر کې 

د مدهوباين هرن خپل کړي. نوموړې وروسته د نامتو 

مجسمه جوړونکي سانکو چودري لخوا په نښه شوه او هغه 

یې دې ته وهڅوله چې په کال 1998 کې په نوې ډهيل 

کې د خپل لومړين نندارتون کوربه توب وکړي. خو هغه 

وختونه د فلکلور هرنمندانو لپاره آسان نه وه. هغه وایي، 

د مدهوباين 
جادو

لیکواله:  پونم جیول
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غواړی د چایو پاڼې په خپلو السونو پرې کړئ، 

نو باید له ملر ختو څخه وړاندې له بسرت څخه 

پورته شئ. 

د پریادرشیني د چای له ځمکو څخه لیدنه 

وکړی او پدې ځای کې یو څو ورځې تیرې کړئ. 

دا سیمه چې ددې آیالت د حکومت له لوري 

اداره کیږي یوه پخوانۍ بنګله لري چې ترمیم 

شوې او د ویاند د چایو د هستوګنځي په نوم 

نومول شوې ده. 

د تګ تر ټولو ښه وخت:

له اګست څخه تر مۍ پورې

د تولید بشپړه پروسه په خپلو سرتګو ووینئ. د 

چایو پدې هستوګن ځایونو کې چې د چایو د پراخو 

ځمکو په منځ کې جوړ شوي کولی شی واوسیږي. 

په ویاند کې له طبعیت رسه نور هم نیږدې 

شی، د کیرال دا شنه غرنۍ سیمه چې د پام وړ 

په اندازې رسه چای هم پکې تولیدیږي. کله چې 

تاسې د کلپټا د غونډیو په لور حرکت کوی نو 

د چایو د نرمو او شنو پاڼو اوار تخت تاسې ته د 

آرامتیا احساس دربخښي. په ویاند کې د چایو په 

پټیو کې د چکر وهلو په زړه پورې برخه دا ده چې 

دلته سهار وختي حاصالت راټولیږي او که تاسو 
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څار

مونار، کیرال
مونار ته له رسیدو رسه سم به تاسو د چایو د پاڼو 

تازه خوشبو احساس کړئ ځکه دغه سیمه د چایو 

تک شنه پټي لري. د چایو سفر باید په ناالتاين 

ځمکو کې د هیواد د چایو د لومړي موزیم څخه 

په کتنې پیل کړی تر څو پدې سیمه کې د چایو 

د تولید په تاریخ پوه شی. کولی شی چې په مونار 

کې د KTDC د چایو په شهرک کې پاتې شی. د 

دوو غونډیو تر منځ دا سیمه د اقتصادي سیاحت د 

فعالیتونو لپاره ډیر ښه ځای دی چې شاوخوا یې د 

ایراواکومل ميل پارک، د چینار د ځنګيل ژوو ساتن 

ځای او د پمپادم شوال ميل پارک او همدارنګه د 

نیالکوریجیني ساتن ځای موقعیت لري. 

په مونار کې د کنډاال د چایو پټي یو بل د لیدنې 

وړ ځای دی. دا به ډیره په زړه پورې وي چې د 

اوبو د ډنډ په واسطه پوښل شوي ځای کې د چایو 
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آسام
آسام په هیواد کې د چایو تر ټولو لویه سیمه ده

چای معموالً د برهمتا د درې په سیمه کې کرل 

کیږي. د چایو مینه وال هیڅ وخت د چایو د هغو 

سیمو له لیدو څخه ډډه نه کوي چې ددې ایالت لپاره 

مهمې دي. دلته هم د پاتې کیدو زیات ځایونه شته 

چې تاسې کولی شی د چایو په باغونو کې ځانونه ارام 

او تازه کړی. هر کال د اسام د سیاحت بورډ د اسام د 

چایو فیسټیوال تنظیموي چې مینه وال یې کولی يش 

د چایو له حیرانوونکو باغونو څخه د لیدنې لپاره پکې 

ګډون وکړي او د سیند په کښتیو کې د ګرمو چایو 

له څښلو څخه خوند واخلی. تاسې کولی شی چې د 

ګواهايت د چایو د خرڅالو له مرکز څخه لیدنه وکړی، 

چې په هند کې د چایو تر ټولو لوی مرکز دی. 

د تګ تر ټولو ښه وخت:

له مۍ څخه تر جون
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څار

نیلګیري، تامیل ناډو
نیلګیري، ټامیل ناډو په ځانګړي ډول د آسامين غرونو د 

درلودلو او په لوړه د تیز خوند لرونکي چای له امله مشهور 

دی. د آسام او ډارجیلنګ برعکس، د نیلګیري په سیمه 

کې چای د ټول کال په اوږدو کې کرل کیږي، چې اولونګ 

او تور چای یې لویه برخه تشکیلوي. په کونور کې د چایو 

له ځمکې او کمپنۍ څخه لیدنه وکړئ تر څو د چایو د 

جوړولو طریقه زده کړی. تاسې ته مشوره درکول کیږي 

چې د چایو دې ځمکې ته یوه پوره ورځ وټاکی او د چایو 

د تولید په اړه ځان ښه وپوهوی. د پاتې کیدو لپاره تاسې 

کولی شی د نونسچ هستوګنځایونه وکاروی چې د هند د 

چایو د بورډ لخوا متویلیږي. دا په بشپړه توګه د تازه چایو 

بنګلې دي چې په 1872 کال کې جوړې شوي. د سمندر 

له سطحې څخه د 5,500 فوټو په لوړوايل کې موقعیت 

درلودلو رسه د چایو پراخ باغونه، ګرد غرونه او روان غبار 

له میلمنو رسه ملتیا کوي. 

د تګ تر ټولو ښه وخت:

ټول کال
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70 سلنه د چایو د تولید مرصفوي. د هاملیه د 

غونډیو په څنډه د ډارجلینګ چای، د آسام د 

درندو بارانونو سیمه، آسامين غر )بلو ماونټن( د 

نیلګیري منظره یي ځمکه، مانو او وایایند او د 

کیراال ښکلې شنې سیمې د چایو له مهمو سیمو 

څخه بلل کیږي. خو دلته یوازې د چایو د څښلو 

امکانات نه بلکې تاسې کولی شی چې د خوش بو، 

مزې، خوند او د چایو د جوړیدلو له پروسې څخه 

هم لیدنه وکړی. د چایو مینه والو او سیالنیانو ته 

د ښې پوهې ورکولو لپاره د چایو ټوریزم رامنځته 

شوی. ددغو سفرونو پر مهال تاسې کولی شی چې 

د چایو له فابریکو څخه لیدنه وکړی. د چایو په 

بنګلو کې واوسیږی، د چایو پاڼې راپرې کړئ او په 

اړه یې پوهه ترالسه کړی. د تازه جوش شوو چایو 

په خوندورې خوشبو کې له خوبه پاسیدل هم له 

یو شمیر هغو تجربو څخه ده چې تاسې به یې دلته 

تررسه کړی.
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څار

ډارجیلنګ، لویدیځ بنګال
د غونډیو د یوې مشهورې سیمې په توګه دا 

ښار د چایو دداسې باغونو په واسطه پوښل شوی 

چې تیز رنګ او خوشبو لرونکی ډارجیلنګ چای 

تولیدوي. ډیره په زړه پورې خربه ده چې د هیواد 

52 سلنه چای، د ډارجیلنګ چای څخه السته 

راځي چې تقریباً د چایو 80 عملیايت کارخانې 

لري. د مکیربي د چایو ځمکې او هوم سټې پدې 

سیمه کې د چایو تر ټولو پخوانۍ ځمکې دي. 

له ډارجیلنګ څخه د 37 کیلومټرو په واټن په 

کورسیونګ کې د نړۍ د چایو تر ټولو اعلی تولیدي 

باغونه موجود دي.

د هیپي ویيل چایو سیمه یوه بله مشهوره سیمه 

ده چې د ډارجیلنګ په 3 کیلومرتۍ کې شامل ته 

پراته ده او په نړۍ کې د چایو یو تر ټولو لوړ باغ 

دی. پدغه ځمکه کې ځینې تر ټولو بهرتین چای 

کرل کیږي. دغه ملکیت په 1854 کال کي د یوه 

انګریز لخوا رامنځته شو چې وروسته د کولکتې د 

یوه هندي ارشايف لخوا ونیول شوه. 

د تګ تر ټولو ښه وخت:

له مارچ څخه تر نومربه
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څار

په تیره یوه لسیزه کې په هند کې د چایو سیل 
زیات مشهور شوي او اوس د زیات شمیر پالن 

شوو سفرونو مهمو برخه ګرځیدلې ده

چای تل په ټوله نړۍ کې د ذهني فشار او ستړتیا 

کمولو لپاره د خلکو لومړی انتخاب دی. چای له 

میالد څخه 2737 کاله وړاندې د چین د دوهمې 

امپراطورۍ شینګ نونګ لخوا په لومړي ځل کشف 

شو او هند په آسام کې د بریتانیوې حاکمیت پر 

مهال د چایو لومړۍ بوټی السته راوړی. داسې 

ویل کیږي چې یو سکاټلنډي سیالين روبرټ بروس 

لومړی وګړی وه چې په شامل ختیځ ایالت کې یې 

د چایو یو بوټی پیدا کړی وه. د ختیځ هند کمپنۍ 

وروسته په آسام کې د چایو تولید پیل کړ او پراخې 

ځمکې یې د چایو د بوټو په نیالګیو شنې کړې. 

اوس مهال هند په نړۍ کې د چایو له لویو 

تولیدوونکو هیوادونو څخه دی چې د هیواد دننه 

د چایو 
طالیي کیسه

لیکواله: سپریا اګروال
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پاسیني لور ته: د يل کوربوسیر مرکز؛ الندې لور ته: په چندیګړ کې د يل 

کوربوسیر د خالصو السونو مجسمه

توګه فرض شوی وه. هغه زیاتوي چې د هند پخواين 

لومړي وزیر، جواهرالل نهرو او د پنجاب اعلی وزیر، 

پرتاب سنګ کایرون له یو بل رسه د پالن شوي ښار 

هیله رشیکه کړه او د کوبوسیر تر مرشۍ الندې یې 

د نړۍ تر ټولو غوره او روښانه استعداد راوړ او په 

حقیقت یې بدل کړ. دا چې 60 کاله وروسته هم 

چندیګړ تراوسه نړیوال ښار پاتې شوی او د ژوند د 

دوام تر څنګ یې پرمختګ هم کړی، دا هم ددې ښار 

د جوړولو مفکورې او د کوربوسیر د عملیايت مهارتونو 

یوه پایله ده. 

د سنګ په وینا؛ هغه موږ ته د یو ښار د جوړونې 

او ادارې یوه نوې الره وښوده او همدارنګه یې داسې 

ښاري فرهنګ او ارزښتونه په میراث راپریښودل چې 

د وخت په ازموینه کې هم بریايل ول. او د چنګدیګړ 

د بریالیتوب کوم دلیل چې موږ پرې بحث وکړ، ښايي 

د کوربوسیر لخوا هند ته تر ټولو لویه ډالی او مرسته 

وي. 

د کوربوسیر مفکوره د کاپیټل کومپلکس په نوم 

بشپړ اثر کې څرګنده شوې چې سکرتریت، پارملاين 

جرګې او سرته محکمه پکې ترشیح شوي دي. د هغه 

معامري بڼه هرني او د تاریخي اثر په څیر ده. د 

چالس کوریا او بالکریشنا دويش په څیر مهندسینو 

)چې د چندیګړ په پروژه یې له کوربوسیر رسه له 

نیږدې یو ځای کار کړی( په هندي منت کې د ماسټر 

مهندس د موډرنیزم ابتکاري مفکوره 

څرګنده کړې ده. 

په آخره کې سینګ ویي؛ موږ نن پدې 

خربه پوه شوو چې یو ښه ښار د انسانانو 

د خوښو پایله ده؛ او د ښاري ژوند ښه 

کیفیت د ښه ډیزاین، پيل کولو او اداره 

کولو پایله ده. دا پایلې او درسونه موږ 

رسه د هغو 100 عرصي ښارونو یا سامرټ 

سیټیز په لور په تګ کې ډیره مرسته 

کولی يش چې د لومړي وزیر ښاغيل 

نارندرا مودي لخوا اعالن شوي دي. 
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د کوربوسیر د نظریې او عمل زور وه چې دې 

ښار ته یې یو ښاري ډیزاین ورکړ. د پراخو سړکونه 

په غاړو کې د ونو قطارونو د چندیګړ ټولې برخې 

رسه نښلوي. ټولې برخې د یوه په ځان بسیا ګاونډ 

په څیر پالن شوي او خپل ښوونځي، دوکانونه او 

تفریحي سیمې لري. د ځمکې شنې ټوټې، پارکونه او 

تر څنګ یې د ونو قطار لرونکي سړکونه له کانکریټ 

او د بالکونو په څیر تعمیرونو رسه ډیر خوند کوي. 

هره برخه 800 څخه تر 1,200 مرتو کې جوړه شوې 

چې د تیز ټرانسپورټ او د هستوګنې له سیمې څخه 

ټرانسپورټ ته د الس ريس لپاره ددې برخو څلور 

خواوو نه سړکونه تاو شوي دي. 

کوربوسیر د امریکایي ښاري پالن جوړونکي، 

الربټ مایر او پولنډي مهندس ماکیج نویسکي 

لخوا پخواين جوړ شوي پالنونه دلته راوړل تر څو 

یو معقول ښار جوړ کړي چې د کوڅو چهارکنجه 

برخې، د موټرو څخه د ګټې اخیستنې لپاره پراخ 

سړکونه، بیل تعمیرونه له ازادې فضا او په لوړه کچه 

شینوالی، بریښنا او پاکه هوا ولري. اوس چندیګړ ته 

د هر نوي هندي ښار د جوړولو د منونې په سرتګه 

کتل کیږي. زیات شمیر تعمیرونه چې د کیوب بڼه 

لري او د هندسې په واسطه تقسیم شوي، اندازې، 

ویشنې او تفصیل ته یې ځانګړې پاملرنه شوې ده. 

ماسټر پالن
د هند د تجاريت پوهنتون )ISB( معاون او د مهايل 

کمپس اجرییه رییس، پرادیپ سنګ وایي؛ چندیګړ 

د یو ازاد، عرصي او پیژندل شوي هند د سمبول په 

راک ګارډن )د ډبرو بڼ( راک ګارډن )د ډبرو بڼ(
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چندیګړ ممکن په 20مه پیړۍ کې د یوه مهم ښاري 

پالن جوړونې تجربه نه وي بلکې دا د هغو لومړیو 

ښارونو په ډله کې دی چې د هند له خپلواکۍ 

وروسته پالن شوی وه. د سویس االصله 

فرانسوي ښاري پالن جوړونکي، ډیزایرن 

او مهندس يل کوربوسیر لخوا مهنديس 

شوو جوړښتونو لپاره د کور په حیث، 

چندیګړ د پالن شوي ښار د جوړولو 

سمبول دی. 

کوربوسیر )1965-1887(، چې د شلمې پیړۍ تر 

ټولو اغیزمن او تکړه مهندس په نوم مشهور دی او په 

خپل هرن کې هیڅ ډول حدود یې پدې دلیل نه منل، 

ځکه هغه معامرۍ ته یوه نوې او ځانګړې بڼه ورکړه 

چې په عامه توګه د موډرنیزم په نوم پیژندل کیږي. د 

موډرنیزم د معامرۍ د پیل څخه مخکې په نړیواله کچه 

یونانیانو، رومانیانو او د معامرۍ نورو ډولونو معامري تر 

اغیزې الندې نیولې وه. 

د بنسټ جوړونه
په جذابیت رسه د شیوالک د غونډیو په 

ملنو کې پروت چندیګړ له دوو ټکو خپل 

نوم اخیستی، چاندي او ګړ، چچې چاندي 

د ښځینه خدای پاروايت جنګي نوم یا بڼه ده او ګړ نظامي 

قلعه ته وایي. دا نوم له یوه پخواين مندر څخه اخیستل 

شوی چې د چندیګړ ښار ته نیږدې وه او د همدغه خدای 

عبادت پکې کیده.  

چندیګړ د پالن 
شوي ښار جوړونې 

سمبول دی

TRAVEL_Chandigarh_Pashto.indd   64 03/03/16   8:03 PM



n  مارچ-اپریل 2016          n 6هند ليد  4

څار

چندیګړ چې د سویس االصله فرانسوي ښاري پالن کوونکي يل کوربوسیر مهنديس 
جوړښت دی، د هر نوي هندي ښار د جوړولو لپاره ورته د منونې په توګه لیدل کیږي 

لیکواله:  آچندریي بویمیک 

د پالن شوي 
ښار سمبول
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په جاپان کې له خپلې تجربې وروسته دا فلم 

جوړوونکی داسې احساسوي چې اوس هغه وخت 

رارسیدلی چې پدې پوه شو چې د جاپان او هند تر منځ 

اړیکې له هغې اړیکې ډیره نیږدې دي چې موږ یې فکر 

کاوه. بهیل وایي، د اوسني عرص خلک باید پدې هکله 

اندیښمن نيش چې پخواين فرهنګ ته په کتو رسه به موږ 

محدود اقتصادي پرمختګ وکړو. په حقیقت کې، فرهنګ 

په ژوند کې نظم، معنی او توجه ته الره هواروي او همدا 

مسایل دي چې موږ په هر کار کې بریالیتوب ته رسوي. او 

تر څنګ به موږ ته ښه صحت او خوشحايل هم راوبښي.
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د ساعت له ستنې رسه سم له پاسیني لور څخه: هاون یا هوما چې دوی ګوما 

ورته وایي؛ د رساسويت عبادت خونه، ګنکاکوجي، کیوټو؛ د ساراسويت د اوبو ډنډ؛ 

ایکانډو زنرنجي، کیوټو، د پنځمې پیړۍ د سانسکریټ لیک د استعامل پر مهال؛ د 

رساسويت عبادت خونه، د تکاهاتا فوډو معبد 

موده وروسته پرمختګ کړی او خپل اصيل هاون یا هوما 

یې له السه ورکړې ده. فلم جوړونکی زیاتوي، کله چې ما 

د جاپانیانو په بودایي ټولنو کې د هوما دودیز دوام ثبتولو، 

نو زه ډیر حیران شوم چې معموالً ورته ګوما وایي. دا ډیره 

په زړه پورې وه چې د سانسکریټ قاعدې چې هاون ته 

ورته وايل لري، هلته لوستل کیدې او د هغه هاون په څیر 

وه چې موږ ټول وررسه بلدتیا لرو. 

که په ژبه کې د فلسفه یيز ظرفیت په هکله ووایو 

نو جاپاين ژبه له داسې ژورو معنی ګانو ډکه ده چې په 

اوریدو رسه یې موږ په هند کې د فلسفې د نوې پرمختللې 

دورې په لور راکاږي. له بیالبیلو اړخونو که ولیدل يش، په 

جاپان کې د فلسفې پوهه او درک په سمه توګه خوندي 

پاتې شوې ده. که د الملونو په هکله څیړنه وکړی نو پوه به 

شی چې په جاپان کې هغه فرهنګي نورمونه هم له منځه 

نه دي تليل چې هند ترې تنګ وو او له امله یې د کالونیو 

تعلیمي سیسټم رامنځته کړ. زیات شمیر هندي وګړو د 

خپل فرهنګ په هکله پوهه له غريب نظره السته راوړې ده. 

بهیل زیاتوي، چې د خلکو د خوښې وړ او پدوی مسلطه 

ژبه انګریزي وه او تر نن ورځې پورې همداسې پاتې شوې 

ده، نو څرګند خربه ده چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې 

زموږ ټول کتابونه او علم انګریزي ریښې لري. 
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اګني، د صفحې 

رسامي، د 

ډایګوجي شیګا 

په سیمه کې
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کیڼ لور ته: د رویاسنجي بودیسینا مجسمه او ښي لور ته: د رساسويت عبادت خونه، بنټینشو

په څیر پیژندل کیږي. همدا وجه ده چې د جاپان د 

اوبو ډنډونو ته څیرمه د ساراسويت ښځینه خدای ته 

اوس هم عبادت کیږي. 

که تاسې غواړی چې پدې هکله ال زیات مالومات 

ترالسه کړی نو په جاپان کې د هندي 

خدایانو فلم وګورئ چې د بهرنیو چارو 

وزارت لخوا جوړ شوی دی. دا فلم چې 

د تاریخ پوه هرنمند او فلم جوړونکي 

بینو بهیل لخوا یې څیړنه شوې، لیکل 

شوی او ډایرکټ شوی دی. په فلم کې 

په هغو خدایانو او ښځینه خدایانو رڼا 

اچول کیږي چې په جاپان کې ورته خلک 

عبادت کوي. د خپلې څیړنې پر مهال بهیل په جابان 

کې د هندي مذهبي میراثونو په هکله حیرانوونکي 

حقیقتونه څرګند کړي دي. بهیل وایي، د هندیانو او 

جاپانیانو فرهنګي اړیکې ډیر پخوانۍ دي. سانسکریټ 

په جاپاين ژبې بې سارې اغیزې اچولې او زیات شمیر 

جاپانې ټکې له همدې ژبې رسچینه اخيل. حتا د جاپاين 

ژبې الف با توري خپله پیچلتیا له همدې ژبې څخه 

اخیستې، چې د کانا په نوم یادیږي. د 

سپیڅلو کتابونو په برخه کې که څه هم 

په هند کې د شپږمې پیړۍ د سیدهام 

سپیڅيل کتاب څخه ګټه نه پورته کیږي 

خو په جاپان کې دا کتاب اوس هم 

محفوظ ساتل شوی دی. د سانسکریټ 

بیجکشاراس )د الف با د تورو د ریښو 

علم( ته پدې کتاب کې په درنښت لیدل 

کیږي او ډیر ارزښت ورکول شوی دی. 

د جاپانیانو بودایزم ته په کتو رسه هم زیاتې اړیکې 

موندل شوې دي. د اوسنی دور هاملیوي بودایزم لږه 

الهه ساراسوتي ته 
د جاپان د اوبو په 
ډنډونو کې هم 
عبادت کیږي 
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کره کتنه

آیا تاسې پدې پوهیدی چې له هغو پیژندل شوو 

خدایانو لکه لکشمي، اندرا، براهام، ګنیشا او ګروډا 

چې حساب نه لري پرته د ساراسوايت خدایانو ته د 

ملر د راپورته کیدو په ځمکه کې عبادت کیږي؟ 

او دا چې د ویو او وارونا په څیر خدایان چې په 

هند کې بیخي له یاده ویستل شوي خو په جاپان 

اوس هم پیروان لري؟ 

د پیړیو په اوږدو کې جاپان له هندي پخوانیو 

دودونو ساتنه کړې. د بیلګې په توګه ښځینه 

خدای ساراسوايت ته نه یوازې انځوریزه بڼه ورکړل 

شوې او درناوی ورته کیږي بلکې په جاپان کې له 

اوبو رسه د هغې تړاو له کبله تراوسه د خلکو په 

یادونو کې ژوندی ده. ستاسې به په یاد وي چې 

ساراسويت د خپل نوم له وجې اصالً د سیند انځور 

 په جاپان کې د هندي خدای عبادت په 
نوم فلم چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا 
پروډیوس شوی، د ملر د راپورته کیدو 
په ځمکه د بت په څیره کې جوړو شوو 

خدایانو او الهه ګانو باندې رڼا اچوي

ساراسويت یا بنزاینت، 

روکوهارا، کیوټو

په هند کې ساراسوايت،  
په چاپان کې بیځایټن

لیکواله:  چندریا بهومیک
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په وړاندې کولو رسه پای ته ورسیدې. همدارنګه د لیدنې 

وړ نور نندارايي اجراات د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 

راغلو شاعرانو او کیسه ویونکو لخوا تررسه شول. مرصي 

فلمي ستورې سامیرا کیروالس د خدایانو او ملکو په هکله 

بیالبیلې افسانې متثیل کړې او تر څنګ یې په انګلستان 

کې میشت شاعر انډي کونرن ډرامې په بڼه د خپلو 

تراژیدي او طنزي شعرونو په وړاندې کولو رسه ګډونوال 

ونازول. 

د جیپور اديب فیسټوال د نوو کتابونو د تاسیس لپاره 

هم یوه ښه موقع او ځای وه. له سیاست څخه نیولې تر 

پخلنځي پورې په حیرانوونکي ډول په پراخو برخو کې 

دغه فیسټیوال د نوو کتابونو د تاسیس میله هم وه. 

د ساعت له ستنې رسه سم له پاسیني لور څخه: کومل ټوینب، 

مارګاریټ اټووډ او الکسنډر هیمون د نړیوال ناول د راتلونکي په هکله 

د بحث کولو پر مهال: امریکایي االصله اداکار کارش کیل د موسیقی 

غږولو پر مهال؛ )له L څخه R پورې( ارا پانډې، عبدالرحمن، وابري، 

موهیني ګوپتا، کورنیلیا فینک او یوکو تاواړا
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ژباړونکي او 
 A لیکوال فیلیپ
لوټجینډورف په 
روان دور کې د 
رامچارتماناس په 

ارزښت خبرې وکړې

اسايس المل د هغه په وینا پدې حقیقت کې پروت دی 

چې دا کتاب نه یوازې سانسکرت پوهې پاسینۍ ټولنې 

باراهمین ته رسیدلی بلکې د روان منت او د ډرامې د 

بڼې د درلودلو له امله د ټولنې د بې تعلیمه برخو له 

ژوند رسه هم اړیکې لري. تریواړي په دې رڼا واچوله چې 

څنګه په هند باندې د مغلو د حکمرانۍ د یوه تولید تر 

څنګ هم دې کتاب وکولی شوه چې له وختونو تیر يش 

او د خلکو په کورونو کې د اړیکو په منځ کې ځانته ځای 

پیدا کړي. 

د ماشومانو لیکوالې روپا پای په دې 

هکله خپل نظر څرګند کړ چې بګواد ګیتا 

څنګه د ماشومانو لپاره د پوهنې یوه ښه 

زیرمه کیدلی يش. هغې د یو انسان د 

اعاملو د الرښوونو لپاره د یوه اړین اصل 

په توګه د کرشنا په څرنګوايل رڼا واچوله. 

پای له ګیتا څخه د الرښوونو او زده کړو 

یو لنډ لیست جوړ کړ چې د هر عمر 

لوستونکو لپاره یوه زیرمه کیدلی يش او ځوانو ګډونوالو 

ته یې څرګنده کړه چې تر کومه حده د هوښارتیا دغه 

دودیز اصول په حیرانوونکي ډول ددوی په ورځیني ژوند 

کې ځای په ځای کیدلی يش. د JLF ټولې پنځه ورځې 

د پیژندل شوو هندي موسیقۍ غږوونکو لخوا په ارامې 

موسیقی پیل او د ژوندۍ موسیقی د زړه راښکونکو ټوټو 

په لیکنو کې د 1606 میالدي کال د ارزښت په هکله 

هم خربې وکړې. دا هغه کال دی چې شکسپیر پکې د 

ژوند تر ټولې سختې ناخوالې تیرې کړي او پر همدغه 

کال انګلستان کې یوه ډول ناروغي خپره شوې وه چې د 

ناکامو وسلو د پوډرو په واسطه راپورته شوې وه. کله چې 

په سینام باندې چې د شکسپیر د میراث د وړاندې کولو 

یوه ښه منونه ده د رڼا اچولو نوبت راورسیده نو شاپیراو 

هندي او جاپاين سینامګانې د شکسپیر د پیچلو هرني 

ټوټو رسه د زیار باسلو او د وړتیا لرلو په 

خاطر وستایل او په مقبول، اومکارا او 

حیدر فلمونو کې ددغو ټوټو له ځای په 

ځای کوله څخه یې یادونه وکړه.  

لیکوال او ژباړونکي فیلیپ 

لوټجنډورف د اوسني دور د 

رامچاریټامناس کتاب په ارزښت د خربو 

تر څنګ، د مستعمرو له دورو وروسته 

د لیکوال هریش تریویدي په ارزښت 

وغږیده او هندي شاعر اشوک واجپایي یې د خوږو 

الفاظو شاعر وباله. لوټجنډورف د کلونو په اوږدو کې 

شپاړسمې پیړۍ د کتاب رامچاریټامناس د وخت د 

رضورتونو رسه سم د پرمختګ په څرنګوايل خربې وکړې 

چې دا کتاب یو حیرانوونکي داستان لري چې د شاعرې 

تليس دس لخوا لیکل شوی دی. د کتاب د مشهوریدو 

پاسیني لور ته: وینکت ډولیپا، ایشا جالل، یاسمین خان، نصید هجاري او اورویيش بوتالیا په یوې ګډې غونډې کې د ناستې پر مهال
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فرهنګ

د 2016 کال JLF څومره بریالی وه؟

سږ کال دغه پروګرام د خلکو د ګډون له اړخه ډیره ښه 

وه. موږ د هند او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه له 300 

څخه زیات نامتو لیکواالن او ویناوال له ځانه رسه درلودل 

چې زموږ د بدلیدونکې نړۍ په هکله یې د کتابونو، 

افکارو، ویناوو او بحثونو له الرې څیړنې او څرګندونې 

وکړې 

د سږ کال یعنی د 2016 او د تیرو کلونو د JLF تر 

منځ څه توپیر وه؟

زما په نظر د ګډونوالو او د ځای اداره سږ کال د نورو 

کلونو په پرتله ښه تررسه شوه. او د JLF د مینه والو د 

پوهې له کچې څخه داسې مالومیږي چې د هر بل ځل په 

پرتله په زیاتیدو ده. د ټولنیزو رسینیو ښه ګډون ددې 

فسټیوال په بهرته وړاندې کولو کې ډیره مرسته وکړه. د 

خالصې پوهې او ادب په برخه کې زه ویلی شم چې سږ 

کال یو کالسیک او له السته راوړنو ډک کال وه. 

او راتلونکی کال؟

موږ په 2017 کال کې ددې فسټیوال لسمې ګڼې 

ته په مته یو. موږ به زیار وباسو تر څو یو له تشویق 

ډک او زموږ نړۍ پورې اړوندو مسایلو د ادبیاتو د نه 

ختمیدونکو نظرونو په وسیله انعکاس کړو. دا به د تل په 

څیر په بیالبیلو ژبو وي او زیاتې هندي لیکنې به نندارې 

ته وړاندې يش. هیله مند یم چې د ساینيس کیسو، 

ټکنالوژۍ او د سیارو د حقیقتونو پورې اړوند موضوعات 

وڅیړل يش. په پام کې لرو چې په راتلونکي فسټیوال کې 

به په فلکلوري کیسو، فلکلور او په پخوانیو سندرو هم رڼا 

واچول يش.  

منیته ګوخيل
JLF ،د فسټیوال مدیر

د سهیتیا اکاډمي د ارزښت لرونکې جایزې 

ګټونکې او هندی الصلې لیکوالې، انیتا نایر په تفصیل 

رسه د هغې بشپړې ابتکاري پروسې په هکله خربې 

وکړې، کله چې یو څوک د یوې کیسې په لیکلو کار 

کوي. هغې وویل؛ د یوه شخيص نظر لیکل او همدا 

نظر لوستونکو ته د پوهیدلو لپاره وړاندې کول، له پیله 

تر پایه روحاً یوه هڅونکې پروسه ده. هغې همدارنګه 

زیاته کړه چې؛ ماشومانو ته لنډې کیسې لیکل په لویه 

کچه یو ستونزمن کار دی، ځکه چې لیکوال باید د یوه 

معین عمر وګړو د ټولو اړتیاوو په هکله پوهه ولري. 

هغې ناول ته د هغې د خوشحالی بښونکي لقب ورکو 

او زیاته یې کړه چې دا یو داسې له خوښۍ ډک انځور 

دی چې تل یې وده کړې او معنوي بڼه یې تل ژوندی 

پاتې شوې ده. 

پدغه فیسټوال کې د ویلیم شیکسپیر د مړینې د 

400 کلیزې په یاد هم غونډې وشوې. د شیکسپیر 

په هکله لیکوالې او عامل جیمس شاپیراو خربې وکړې 

چې څنګه ددغه لیکوال کار د اندیښنې وړ په زیات 

شمیر ستونزو رڼا اچولې لکه تعصب، غالمي، هم جنس 

بازي، کاپیټلیزم، انقالب، جګړه او ټولنیز عدالت. دا 

ټول مسایل یې یوازې د اروپا په لویې وچې پورې نه 

وه محدود بليل بلکې د ټولې نړۍ د وګړو ستونزو ته 

په مساوي توګه پاملرنه شوې ده. شاپیراو د شکسپیر 

دوه په دوه مرکه

په نړیواله کچه پیژندل شوی شپیلی غږونکی، اجې شنکر پرسانا
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د مین بوکر د جایزې ګټونکې، ماګریټ اټووډ ددې 

فیسټیوال د نامتو ویناوالو څخه وه، چې د لیکنو په 

ارزښت او د احساساتو د څرګندولو لپاره د کیسو په 

ویلو یې ټینګار وکړ چې د هغې په واسطه د پټو او له 

نظره غورځیديل مسایل کولی يش راڅرګند يش او د 

بیالبیلو نړیوالو فرهنګونو ساتنه ويش. هغې څرګنده 

کړه چې، د لیکلو ټوله پروسه د ښو هیلو د څرګندولو 

وسیله ده، او همدارنګه یې پدې هکله حیرانتیا وښوده 

چې څنګه په تیرو څو کلونو کې د عاملانو او هیله 

مندو لیکواالنو شمیر دومره زیات شوی دی. 

د اټووډ تر څنګ د ایرالنډ څخه راغيل لیکوال 

کوملټوینب، چې په بوزنیا کې زیږیدلی او کیسه 

لیکونکی الکسانډر هیمون، ارسایيل ناول لیکونکی 

ګروسمن، د سوډان او ایریتیروالصله بریتانیوی ناول 

لیکونکی سلیامن ادونیا او هندي االصله بریتانیوی 

سنجې سهوتا د ناول په ډیرو برخو خربې وکړې او 

پدې یې فکر وکړ چې ایا د ناول د شتون په وړاندې د 

خربو اترو د کومو فکري الرو چارو خطر پیښ کړی او 

که نه. په لومړي رس کې خو هیمون داسې نظر درلود 

چې ناولونو د انسان د تجربو د یوه سند په توګه خپل 

ارزښت له السه ورکړی خو وروسته یې ومنله چې د 

یوه ابتکاري اصطالح یا احساس په توګه ناول د لیدلو 

وړ انځورونو په پرتله ډیر اوږد ژوند تیر کړی او د 

وخت په تیریدو رسه پرې د هیڅ بدې اغیزې نه کیدو 

رسبیره هیڅ ډول محدودیت نلري.

لیکوايل او فلمي ستوري سټیفن فراي ګډونوال 

د خپلو الرو چارو د لیکلو او پر هغوی د پوهیدلو په 

هکله د نظر ورکولو په واسطه خوشحال کړل. هغه د 

خپل پوهنتون د دورې او په زندان کې د خپلې لنډې 

مودې په تیرولو خربې وکړې او د انټرنیتي ازار او 

اذیت په هکله یې خپله اندیښنه رشیکه کړه او د 

اندیښنې د پیدا کولو د یوې منبع په توګه یې ددې 

کار په څرنګوايل رڼا واچوله. فرای همدارنګه په اوسکار 

وایلډ یوه غونډه ونیوه او د جنډر د موجودو نابرابرو 

د ستونزو په هکله د بحث کولو تر څنګ هغه د خپلې 

پیژندنې په وړاندې له رښتیوايل څخه د کار اخیستنې 

په اړتیاوو هم خپل نظر څرګند کړو. 

Jaipur Lt festival_Pashto.indd   54 03/03/16   7:12 PM



n  مارچ-اپریل 2016          n 5هند ليد  4

فرهنګ

د ازادو افکارو او خربو د په زړه پورې جشن ملانځنه 

یعنی د جیپور اديب فیسټیوال )JLF( د یو داسې ادب 

حیرانوونکې پلټنه وه چې په نړیواله کچه یې توصیف 

کیږي او د یوه جشني ابتکار په لور سړی هڅوي. په 

کال کې یو ځل ددغه پنځه ورځیني فیسټوال نهمه ګڼه 

چې د جیپور په پنک سیټي کې تنظیم شوې وه، د یوه 

بډایه فرهنګ د میراث میله وه، چې پراخ مسایل پکې 

و څیړل شول او په لړ کې یې په منځیني ختیځ کې د 

روان انقالب څخه نیولې د پخواين هند د پوهنې په 

سیسټمونو نظرونه ورکړل شوه. 

د JLF هره بریالی نوې ګڼه د پخوانی ګڼې په پرتله 

ډیره په زړه پورې او خورا توپیر لري. لکه تیر کال په 

دې فیسټیوال کې د سفر، انځوریزو کتابونو او ښایسته 

لیکنو په هکله غونډې وشوې، خو سږ کال بیا ډیره 

پاملرنه نړیوال سیاست او د ابتکاري لیکنو رسومي 

ډولونو ته شوې وه. 

پاسیني لور ته: د بودا یو شمیر مجسمې چې سټیج ته نیږدې ایښودل شوي

کیڼ لور ته: زیات شمیر کتابونه چې د JLF پر مهال پلورل کیدل
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د جیپور د ادبیاتو د 2016 کال په فیسټوال کې د خربو اترو بډایه غونډې وشوې چې 
نامتو عاملانو او لیکواالنو پکښې ګډون کړی وه

لیکواله: پریرونا باسو
عکاس: دیرباتا باسو
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فرهنګ

له ژبو رسه د
مینې لپاره
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کې ځینې اړینې بودایي عبادت خونې هم شته. زیات 

شمیر سیالنیان د پیلنګ کيل په لور پورته کیږي چې د 

الرې په رس ځینې ښکيل رسټورانټونه، صنعتي کورونه او 

د بکسټانګ او رنچینګپوګ په کلو کې په کورونو کې د 

پاتې کیدو آسانتیاوې هم شته. د طبیعي چکر وهلو لپاره 

ویريس رهودوندرون عبادت خونې یا بريس رهودوندرون 

عبادت خونو څخه لیدنه کولی شی. 

دا دوه څنګ په څنګ او ورته کيل د تل لپاره د شنو 

ځنګلونو، د اوارو پټیو او د شنه آسامن په ورځ د غرونو 

په څوکو د پرتو واورو منظرې لیدلی شی. ځینې د چکر 

وړ ځایونه د لیپچا میرايث کور چې دودیزه سیکیمي 

معامري جوړښتونه دي، د رابندرا وان باغونه چې ډاک 

بنګالو ته د ټاګور د اوسیدو ځای یادونه راتازه کوي او د 

اتلسمې پیړۍ څخه د رګسوم بودایزم ښودنه پکې شوې، 

د یوب یام په حالت کې د اټي بودا مجسمه لري. 

لدې ځای څخه، د پیلنګ په لور مخ په وړاندې 

د سمندر له سطحې د6,800  فوټو په لوړوايل رسه د 

غرونو د څوکو یوه ښه ننداره کولی شی. دا د 1705 

میالدي کال د پیام ینګسټې د بودیزم یا خانقاه له وجې 

ډیر مشهور دی چې د بودایي هرن خزانه بلل کیږي 

لکه تنګکاس، دیوالونه، پتان او د ګورو رنپوچ په څیر یو 

حساس الهامي سړی کوی دی، او دا هغه کس وه چې 

ټیبټي بودایزم یې رامنځته کړ. زیات شمیر سیالنیان د 

خیچوپالري د اوبو د سپیڅيل ډنډ د لیدلو لپاره د پیلنګ 

کلی خپل د هستوګنې ځای ټاکي، چې دا ډنډ د هندوانو 

او بودایانو عباديت سیمه ده. تاسیډنګ بل داسې بودایي 

عبادت خونه ده چې دودیز عبادت ځایونه لري او لیدل 

یې حتمي دي. 

سویيل سیکیم
له پیلینګ څخه د سویل په لور په 

سویيل سیکیم کې د رونګال په لور الړ 

شی. ددې ایالت دا سیمه ډیر صنوبري 

ځنګلونه، د چایو بوټي، حیرانوونکې 

منظرې او مذهبي تاریخي اثار لري. 

نامچي کيل په ځایي مذهبي جوړښتونو 

مشهور دی چې د چهاردهام په نوم 

د 33 مرتو په لوړوايل کې د شیوا 

مجسمه او د ګورو رنپوچ )پدمسم بهاوا( 

مجسمه د45 مرتو په لوړوايل کې د 

سمدروپټيس ودانۍ لري.
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فوري انځور

الچونګ په الره پروت رسک د 18مې پیړۍ بودایي دورې 

ته رسیږي – یو همداسې سړک په فوډونګ کې هم شته 

چې دیوالونه لري، لرګي پکې کارول شوي او بودايي توکي 

پکې په سرتګو کیږي، او همداسې یو بل سړک په لربنګ 

کې هم موجود دی. 

له الچونګ څخه یو سړک د یوتانګ په لور خوځیدلی 

چې د سمندر له سطحې 11,857 فوټه لوړ دی او د 

رودودندرون د عبادت خونې له څنګ څخه په تیریدو د 

اوړي په میاشت کې د ګالنو یوې ډکې درې ته رسیدلی 

شی. له الچن څخه د ګورو دونګامر د اوبو ډنډ ته رسیږی 

چې 17,800 فوټه له سمندر څخه لوړ او شاته یې د چوپټا 

درې دي چې د سیمه ییزو ګالنو د غوټیو په لیدو یې 

پیژندلی شی. د ګورو دونګامر د اوبو ډنډ نه د لیدنې 

په موخه اجازه اخیستلو ته اړتیا ده، ځکه چې ټیبیټ 

د بودایانو یو سپیڅلی ځای دی. دغه ځای سیکانو ته 

هم ډیر ارزښته لري ځکه دوی داسې عقیده لري، کله 

چې بابا نانک تیبیټ ته روان وه نو له همدې ځایه تیر 

شوی دی. 

لویدیځ سیکیم
د کنچنګونګا د حیرانوونکو منظرو د لیدلو لپاره په 

سیکیم کې د لویدیځ په لور الړ شی. ددې ځای په کورونو 

پاسیني لور ته: په رونګال کې د بودا مجسمه؛ کیڼ لور ته: د 

پامینګسټی ګومبا عبادت خونه
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له خوندورو خواړو څخه دي. د سیسنو په نوم تیز 

نبايت بوټي، د نګرو په نوم رسخس، د چورپي په 

نوم ميل پنیر، ترشه سویا، بانکس او ځنګيل ستوري 

د سیمه ییزو سبزیجاتو رسه یو ځای د خواړو په 

تیارولو کې کارول کیږي. 

ختیځ سیکیم
له ګنګټوک څخه یو ښکلی منظره 

یي سړک تاسې د سانګو د اوبو بند 

)چانګو( په لور بیایي او وروسته د 

کیونګنوسال د لوړې ارتفاع عبادت 

خونې ته رسیږی چې د پرسيل او 

اوړي د میاشتو پر مهال تاسې ته د ګالنو او ښکلو 

مرغیو ننداره وړاندې کوي او په سړو میاشتو کې د 

واورې منظرې درښایي. د سنګو ډنډ چې 12,402 

فوټه لوړ دی د واورې د منظرې د لیدلو لپاره یو 

ښه موقعیت دی. د نتوال له بندر څخه لیدنه وکړی 

چې د وریښمو پخوانۍ الر ده او ګنګټوک ته له 

دننه کیدو وروسته دا د هند او چین 

تر منځ د دوو تجاريت پولو څخه یو 

همدا بندر دی.

 

شاميل سیکیم
د ټیسټا د سیند پر غاړې د یوې 

خالصې الرې په تعقیبولو رسه د 

سیند په غاړه دوه ښکيل کيل ووینی 

چې د الچین او الچونګ په نوم یادیږي. لدې ځای 

څخه د یومتانګ او چوپتا له درو ته تیر شی. د 

د الچونګ په الره 
پروت سرک د 

18مې پیړۍ بودایي 
دورې ته رسیږي

پاسیني لور ته: د کرما رشاین نالیندا انسټټیوټ، ګنګټوک؛ مخامخ پاڼه: )پاسیني خواته( د سنګمو د اوبو ډنډ؛ )الندیني لور ته( د یومتنګ په درې کې د هاملیه د غرونو ښایسته څوکې
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 د ګنګټوک څخه د 24 کیلومرتو په واټن کې 

رومټیک پروت دی چې مشهورې کږې جوړې 

شوې بودایي څهرې لري. پدې ځای کې ډیرې 

پراخي بودایي ماڼۍ لیدلی شی چې د ټیبیټي 

بودایزم یو تر ټولو مهم انسټټیوټ بلل کیږي. 

اصيل تعمیر چې اوار چت لري په زرینو منارو 

او یو د سپینو زرو او د رسو زرو زیارت چې په 

منځنیو قیمتي ډبرو رسه یې منار پوښل شوی او د 

تاریخي اثارو ډک کور دی چې د بالک هیټ ټولنې 

16مې دورې رسه سمون خوري. 

ګنګټوک د سیکیمي خواړو د خوړلو لپاره تر 

ټولو غوره ځای دی چې له ټیبیټ رسه ډیرې کلکې 

اړیکې لري.  له اوړو څخه جوړ شوي خواړه د مومو 

په نوم چې بیالبیل ډول خوندور مواد پکې اچول 

کیږي او نور بیالبیل ډول خواړه لکه نوډل یا آش، 

خوندور سوپ چې توکپاس ورته وایي ددې سیمې 
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فوري انځور

د چوګیال ماڼۍ بهرنۍ برخې او د سوګلخنګ زړه 

راښکونکی عبادت خونې لیدلو لپاره د نوکانو په څوکه 

قدم وواهی. د انچي د بودایي عبادت خونې شامل 

لوري ته ګنیش ټوک موقعیت لري چې د ګنګټوک له 

یو نامتو منظریي نقطو څخه دی او تر 

حنګ یې تايش پوینټ او هنومن ټوک 

میشت دي. له ګنیش ټوک رسه نیږدې 

یو د ژوو پیژندنې هاملیوي پارک دی 

چې د چکر لپاره تر ټولو غوره ځای بلل 

کیږي. په هغه ځای کې تاسې برګ 

پړانګان، سپین پړانګګان، هاملیوي یږې، 

رسه پانډا او غرنۍ مرغۍ لیدلی شی. 

 هرنونه، توکي او خواړه
له ګنیش ټوک څخه لویدیځ لور ته د ګوټیج صنایعو 

دولتي انسټټیوټ ده چې د رسامۍ، اوبدلو، لرګیو ته 

ګنګټوک د سیکیمي 
خواړو د خوړلو لپاره 
تر ټولو غوره ځای 
دی چې له ټیبیټ 
سره ډیرې کلکې 

اړیکې لري

د وریښمو د پخوانی الرې په رس کاږه رسکونه، د چین او هند تر منځ د وریښمو تجاريت الره، سیکیم؛ 

مخامخ پاڼه: په رومتک عبادت خونه کې بودایي فیسټیوال، ګنګټوک، سیکیم

د کږوايل ورکولو او د نقاب جوړونې مهارتونو ته پکې 

پرمختګ ورکول کیږي. له انځورګرو او هرنمندانو 

څخه لیدنه وکړی چې بودایي صحنې رسموي. په کتان 

او وریښمینو ټوټو د منډالس یا خدایانو رسمونه وګورئ 

چې تنګکاس بلل کیږي. لیپچا او په 

دودیزو ربړونو او د زمریو په پوستکو د 

ښځو اوبدنې هم لیدلی شی. بل په زړه 

پورې هرن چې پدې سیمه کې جوړیږي، 

له کږو شوو لرګیو څخه جوړ شوي 

ماسکونه دي یا پاپیر مچي دي چې د 

خلکو لخوا دملا د نڅا پر مهال اغوستل 

کیږي. لرګي چې د کوچنیو یا ټیټو 

میزونو لپاره کګیږي د کوکټيس په نوم 

یادیږي او کږول یې ډیر مهارت ته اړتیا لري، وروسته 

پالش ورکول کیږي او باالخره رسه، اسامين، ګاليب، 

نارنجي، خاورین او زرین رنګونه ورکول کیږي. 
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یو کتابتون دی چې له ارزښت ډک بودایي 

کتابونه لري او د دوکان د خرڅالو له رسه 

جوړ شوي توکي لکه ګاڼې، یادګاري توکي، 

کتابونه، دودیز توکي او د سیکیمي کلتور 

او دودونو په هکله مستند فلمونه هم پکې 

موجود دي. له دې ځای ډوډرول چورټن ته 

سفر وکړی چې په یوه لویه سپینه ګنبده کې 

د شیشه یي دیوالونو په واسطه پوښل شوې 

انځورونه او ګڼ شمیر کریمي الیټینونه لګیديل 

او د راهبانو هستوګنځای دی. 
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پیل تر ګڼو ځنګلونو او د یخو دښتو بیالبیلو ډولونو 

جوړه ده. 

سیکیم د 1975 د اپریل د میاشتې په 26مه نیټه 

د هند 22 ایالت شو. له نیپال، د چین د ټیبیټ له 

خپلواکې سیمې او د دریو لورو څخه د بوټان او له 

سویل لوري څخه د ختیځ بنګال رسه د پولې په درلودلو 

له کبله ددغې سیمې په فرهنګ ډیره اغیزه کړې ده. 

اصيل او لویې ټولنې د لپچاس، بوتیاس د بوټان له خلکو 

او سونګز یا ګورخس د نیپال له خلکو رسه اړیکې لري.  

ګنګټوک
کولی شی له سویل ختیځ څخه د سیکیم په لور خپل 

سفر پیل کړی چې د ایالت مرکز، ګنګټوک، تاسې ته 

د ایالت بډایه فرهنګ درپیژين. دا ښار وروسته له 

هغې د بودایزم مرکز وټاکل شو کله چې انچي موناسټر 

رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په 1840 کلونو کې 

جوړ او د الوتونکي یوګا یا جادو ماسټر ډروبتوب کارپو 

د مهربانۍ تر سیوري الندې پاتې شوی دی. له هغې 

وروسته، یو مهم پرمختګ رامنځته شو او ګنګټوک په 

1894 کال کې د سیکیم د پاچاهی مرکز وګرځیده، 

چې د یوې شاهي کورنۍ لخوا پرې پاچاهي کیده او 

کورنی لقب یې چوګیال وه. د بودایانو معبد ددې 

کوچني ښار د یوې انځوریزې غونډی په رس واقع دی 

چې درې ډبل پوښونه لري. 

کولی شی چې د ډسمرب او جنوري میاشتو کې د 

ډیټور چام په څیر فیسټیوالونو کې نقاب اغوستونکې 

نڅا هم ووینۍ. د نامګیا د ټیباټولوژی انسټټیوټ 

یو پخوانی بودایي 

عبادت خونه

چې په 1958 کال کې پرانیستل شوی او د واجرایانا د 

بودایزم او د ټیبیټ کلتور په هکله پراخ راټول شوي 

هرني توکي لري او تر څنګ یې حیرانوونکې رسامۍ 

او اړین تنګکاس، بودایي دودیز توکي، بودایي شیان 

او سپیڅيل کتابونه هم لیدلی شی. په لومړي پوړ کې 
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د کرما تکلنګ عبادت خونه

سیکیم چې یو له منظرو ډک ایالت دی او د لوړو 

څوکو لوی غرونو، له ونو بوټو ډکې د غونډیو ملنو 

او له اوبه ډکو سیندونو په درلودلو رسه د شنو بوټو 

یو طبیعي جنت او د رڼي، ګالډایويل، انتورجمس، 

لیلمس، پرميولس، رهودوډوډینډرونس د ګالنو، 

بوټو او ونو او د ځنګيل بوټو، هوارو پټيو، د میوه 

داره ونو او ځینو مساله جاتو لکه هیل، زعفران او 

جینجرو څخه ډکه سیمه ده.  پدې سیمه کې د 

لوړو ارتفاعاتو سیمو ژوي هم شته چې ډیر په زړه 

پورې دي، او پدې ځای کې د هیاملیوي بیالبیل 

ډول شاپرکو او مرغیو د لیدنې موقع هم برابریږي. 

له جغرافیایي پلوه ددې سیمې ځمکه له ژورو درو 

پریامنه
ښکال
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سیکیم د غونډیو له رسونو او د غرونو په څوکو له اوریدلو واورو څخه لوړ دی. ددې 
ایالت پټو ګاڼو کشفولو لپاره یو ځل په خپله دغه ایالت ته سفر وکړی

لیکواله:  انیل مولچندين
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ته روان دي، د سوریا پروژې د اقلیم د کریډت په نوم 

د اطرايف ګټه اخیستونکو لپاره بودیجه جوړه شوې. د 

سینرسو په واسطه د پخيل پرمختليل نغري څخه د ګټې 

اخیستنې ثبت شوي اندازې پر اساس چې 

په نوې دهيل کې د TERI د مرکزي دفرت 

لخوا ټولیږي، او کوچنی مقدار پیسې په 

دوو میاشتو کې یو ځل د کلیوايل ښځو 

بانکي حسابونو ته لیږدول کیږي. یو څه 

وخت مخکې، د سوریا پروژې د بیالبیلو 

همکارۍ سازمانونو په همکارۍ د پخيل د 

پرمختللو نغریو څخه د ګټې اخیستونکو 

لپاره د نوو مايل مالتړ الرو چارو د موندنې په هڅه کې ده 

لکه د پوسټ او مبایل له الرې دوی ته پیسې لیږل. 

چپ لور ته: د کاربن د کریډت کارټ جوړول؛ د پخيل په هغه پرمختليل سیسټم کار کول چې د سوریا د پروژې لخوا معريف شوي

په نغریو کې د 
شمسي چارج 

اخیستونکي واحد 
په څیر آسانتیاوې 

برابروي

ورکول د ځمکې په رس د تور کاربن اندازه کول ممکنوي 

او د لومړي ځل لپاره د یو استثنایي فضایي حل الرې په 

توګه د پیژندل شوو ټولنیزوـ اقتصادي خنډونو، د پخولو 

د طریقو د مطابقت لپاره اړوند وسایل او 

په کور کې دننه او بهر د تور کاربن تر 

منځ د اړیکو د ښودنې تر څنګ په سوریا 

کې شامل کيل د پخيل د فعالیتونو په 

هکله الرښونه کول ددې پروژې له مهمو 

موخو څخه دي. د سوریا پروژې د الرښونې 

برخه په 2011 کال کې په بریالیتوب رسه 

بشپړه شوه. 

په خپلې روانې برخې کې، چې عميل کول یې په 

اوتر پرادیش او اوړیسا کې له4,000 څخه زیاتو کورنیو 
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پرمختګ

دغې پروژې د یوې 
ځواکمنې خوښې په 
توګه د هوا د فشار 

د نغریو پیژندنې کې 
مرسته کړې 

ددې لپاره چې د کلیوايل هندي وګړو له ټولنیزو، 

کلتوري او اقتصادي ارزښتونو رسه برابرښت ولري، 

د انرژۍ او زیرمو انسټټیوټ )TERI( د منونې لپاره 

ځینې د پخيل پاک نغري تنظیم کړي 

ول. چې پدې کې له پاس لورې د یوه 

لوخي نغری، مخامخ لوري څخه د یوه 

لوخي نغري او مخامخ لوري څخه د 

دوو لوخو نغري شامل وه. په دې ټولو 

وسایل کې یوه پکه لګیدلې چې د اور په 

لګونه کې مرسته کوي او د یوه معیاري 

نغري په څیر د اور خونه هم لري چې 

د سیمه ییزو اړتیاوو لپاره پکې د اضايف توګه په حیث 

نصب شوي دي. د طبیعي هوا لپاره جوړې شوې برخې 

)چې پدې برخو کې هوا په طبیعي شکل جریان لري او 

پکه هیڅ مرسته نکوي(، د هوا د جریان د قوې نغري د 

روغتیا او چاپیریايل ګټو ته له نورو زیات اړین دي. د 

امکان تر حده د نغریو د سیسټم برخې د نټ او بولټ 

د سیسټمونو په اساس جوړې شوي او استعامل شوې 

برخې یې عام ډول د کلیو په بازارونو کې پیدا کیږي. 

پدې نغریو کې د شميس بریښنا او د لویو کورنیو لپاره 

د اضايف برخو د اضافه کولو آسانتیاوې هم برابرې 

شوې دي. ددې نغریو د جوړولو تر شا چې کوم نظر 

پروت وه هغه خلک پدې نغریو روږدي کول وه ځکه 

دغه نغري ددوی د پخيل په دودیزه طریقه نه بلکې 

د هغوی برعکس دي. د سوریا پروژه په کلیوايل ټولنو 

کې د پخيل د پرمختللې ټکنالوژۍ دودولو لپاره او په 

هوا کې په تیزی رسه د تور کاربن د خپریدو له کبله د 

چټلتیا د مخنیوي لپاره عميل کیږي. ددې پروژې بله 

موخه د دوو ارزان بیه سانسوري ټکناالژیو په واسطه 

ددغو پرمختللو نغرو څخه له ګټې اخیستنې وروسته 

د تور کاربن د خپریدو اندازه اټکلول دي. د تودوخې 

درجه په نغري کې نصب شوې سانسور رسه ثبت 

کیږي او د تنظیمونکي رسکټ په واسطه یوه نصب 

شوي مبایل ته د حرارت درجې منرې لیږدول کیږي. 

دغه ټکنالوژي جاوا لرونکي مبایل کې هم فعالیږي. بل 

فعالیت د یوه کوچني هوا ویشتونکي استعاملول دي 

چې د هغې لپاره دننه یو فلټر لګیدلی چې د هوا د ذرو 

لپاره نصب شوی. که چیرې یو څوک په خپل مبایل 

کې د GPRS اسانتیا او کامره ولري نو ددې فلټر څخه 

یو عکس اخیستل کیږی او مرکزي رسور ته د وایرلس 

له الرې لیږدول کیږي. یوه پیچلې کمپیوټري محاسبه 

په عکس کې د فلټر له توروايل څخه د تور کاربن د 

خپریدو د کچې اټکل کوي. دا وایرلس 

ټکنالوژي نه یوازې ددې لیږدونې بیه 

تر ډیره حده ټیټوي بلکې د نغري له 

استعامل څخه بیا بیل ډول ټکنالوژیکي 

مرکزي او د اغیزمنې ګټې څارنې ته هم 

الره برابروي. 

دې پروژې د یوې قدرمتندې خوښې 

په توګه د هوا د فشار د نغریو پیژندنې 

کې مرسته کړې. او تر څنګ یې د نغري پرمختللې 

ټکنالوژي، د ټیټې بیې د مبایلونو ټکنالوژی ته پراختیا 
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د پخيل په هغه پرمختليل سیسټم پخلۍ کول چې د سوریا د پروژې لخوا معريف شوی

آیا تاسې پوهیږی چې له دریو میلیاردو څخه زیات 

وګړي مخ پر ودې هیوادونو کې د لرګیو په سوند، د 

حاصالتو ضایعات او د غواګانو په غوشیو له خټو څخه 

جوړ شوو تنورونو، ازادو اورونو او نغریو کې خپل خواړه 

پخوي؟ څیړنو ښودلې ده چې په کور کې چټله هوا په 

ماشومانو کې د نیومونیا یا سینه بغل او سختې ټوخلې 

د ناروغیو د خطر په زیاتولو کې ډیر 

مهم رول لوبولی يش. هغه لوګی چې 

د پخيل پر مهال خپریږي د لنډې 

مودې لپاره وي خو د اقلیم یا هوا په 

بدلون ډیره لویه اغیزه درلودلی يش. 

د تور کاربن په څیر عنرص چې 

سپک وزن لري، د کاربن ذرې جذبوي 

او د ګرین هاوس څخه د خپرو شوو 

ګازونو لکه کاربن ډای اکساید او 

میتان څخه په کمه موده کې ډیر زیان رسونکي دي. 

د دوامدارو، اغیزمنو او هڅونکو عميل پالنونو 

جوړونې او زیربنا چمتو کولو او د کلیوايل ټولنو لپاره 

د داسو نوو ټکنالوژیو برابرول چې دوی د پخيل له 

پرمختللې ټکنالوژیو کار واخيل نو د همدې موخې لپاره 

د سوریا پروژه معريف شوه. پدې پروژې کې د پخيل د 

پخولو توکو ته د ځانګړیتوب ورکولو المل په ساینيس 

مترکز کې پروت دی: تر ټولو د پوهې ډکې او دقیقې 

ساینيس څارنې نه وروسته دا په ډاګه شوه چې د 

اقلیمي خطر، د هوا چټل وايل، روغتیا او د انسانانو د 

ښه ژوند او پخيل لپاره د ژوندیو توکو د سوند کموايل 

دې ټولو مسایلو باندې اغیزه لري. 

د سوریا پروژه موخه لري چې په 

مخ پر ودې هیوادونو کې د غریبو 

کلیوايل وګړو تر منځ د پاکې انرژی 

ټکنالوژیو ته الس ريس زیات کړي. 

پدې بهیر کې به د پروژې ټیم هڅه 

وکړي چې د پخيل لپاره د پاکې 

ټکنالوژي څخه کار اخیستل او اقلیم 

ته د هغوی اندازه شوو ګټو څخه څارنه 

وکړي او له همدې الرې کلیوايل ګټه اخیستونکي د 

اقلیم د ښه کولو لپاره پیاوړي کړي. د سوریا پروژه د 

یوه نړیوال کاري ټیم لخوا اداره کیږي چې د کلیفورنیا 

پوهنتون )سن دیاګو(، د انرژۍ او زیرمو انسټټیوټ او 

نیکسلیف انالیټکس )USA( هم پکې ښکیل دي. 

په کور کې چټله هوا په 
ماشومانو کې د نیومونیا 
یا سینه بغل ناروغۍ د 
خطر په زیاتولو کې ډیر 

مهم رول لوبوي
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پرمختګ

د کاربن د خپریدو د کموايل لپاره تر ټولو غوره الر د کلیوايل خلکو تر منځ د پاکې 
انرژۍ ټکنالوژي مشهورول دي 

له کاربن څخه د 
خالصیدو په لور
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د فاضالبو سیسټم
د پالن جوړنې یو بی بیلګې اړخ د ځمکې 

الندې د فاضالبو پاک سیسټم وه. د اوبو اصيل 

الره 1.5 مرته ژوره او 91 سانتي مرته پیړه وه 

چې شاملی برخه یې له سویل رسه او ختیځه 

برخه یې له لویدځ رسه نښلیدلې ده او له نرمو 

خښتو جوړ شوی دی. دومره په مهارت نښلول 

شوي چې یو ویښته تفاوت هم نلري. په خاص 

مهارت رسه د ډبرو پګول پدې ویاله کې اوبه 

له وتلو بندې کړي او په منظمو وقفو کې د 

اوبو څاڅکي د پاکوايل د یوې خپلرسې وسیلې 

په توګه کار کاوه. د فاضالب په آخري برخه 

کې یوه لرګینه صفحه ده چې جامد ضایعات 

پکې نخيل او مایعات یې د اوبو یو ډنډ ته ځي 

چې له ګردو خښتو جوړ شوی دی.

وصل دی او د لوړو جریانونو پرمهال دروازې بندیدې، تر 

څو د اوبو سطحه په کايف توګه لوړه يش او کښتۍ د اوبو 

په رس ودریږي. کښتیو څخه د کارګو د بار ښکته کولو 

یا پورته کولو وروسته دروازې خالصیدې او بیرته سمندر 

ته وتلې. د ټانکۍ اندازه ښیي چې پدې حوض کې هر یوه 

کښتۍ 30 ټنه وزن په درلودلو رسه 60 کښتۍ ځایدلی 

شوې او یا برعکس. 

د حوض دهلیز ته نیږدې مخزنونه د3.5 مرتو لوړې پایې 

په رس جوړ شوي. څلور کنجه بالکونه ته چې د مخزنونو 

لپاره ترې ګټه پورته کیده د پخو خښتو په واسطه الرې 

جوړې شوې وې. د هغې څنګته یوه قلعه ده چې هلته به 

قدرمتند او بډایه خلک اوسیدل او د پاکو حاممونو، د ځمکې 

الندې او پاس د اوبو ویلې او د څښاک لپاره د څا آسانتیاوې 

پکې وې. له بنیادونو څخه داسې مالومیږي چې پدې قلعه 

کې کور میشت وه. زیرمو یا ذخیرو ته د قدرت د چوکۍ 

نیږدې یوال ددې څرګندونه کوي چې واکمن شخص یا 

ممکن حاکم په آسانۍ رسه کوالی شول چې له ذخیرو څخه 

لیدنه وکړي. 

په الندیني ښارګوټي کې تجاريت او د هستوګنې سیمې 

دي. ښکلې کوڅې چې له شامل څخه د سویل په لور الړې 

دي ممکن د دوکانونو، د تجارانو هستوګنځایونو او د اليس 

هرن لرونکو  ورکشاپونو ته ټاکل شوې وي. او هغه کوڅې چې 

له ختیځ څخه لویدیځ په لور غځیديل ممکن د هستوګنې 

سیمې وي او کوچنۍ کوڅې د انفرادي هستوګنې ښودنه 

کوي. د مریو یا غمیو تولیدي ځایونه د هاراپانیانو د اصيل 

کارخانې ښکارندوی دي چې دلته به عقیق او نیمه قیمتي 

ډبرې پریامنه موجودې وې. 

د پالن جوړنې یو بی بیلګې اړخ د ځمکې الندې د 

فاضالبو پاک سیسټم وه. د اوبو اصيل الره 1.5 مرته ژوره 

او 91 سانتي مرته پیړه وه، چې شاملی یې له سویل رسه او 

ختیځه برخه یې له لویدځ رسه نښلیدلې دياو 

له نرمو خښتو جوړ شوی. دا دومره په مهارت 

رسه نښلول شوي چې یو ویښته هم نيش ترې 

تیرلیدل. د په خاص مهارت رسه د تیږو لږولو 

پدې لښتي کې اوبه له وتلو بندې کړي او په 

منظمو وقفو کې د اوبو څاڅي د پاکوايل د 

یوې خپل رسې وسیلې په توګه کار کولو. د 

فاضالب په آخري برخه کې یوه لرګینه صفحه 

جامد ضایعات پکښې نخيل او مایع د اوبو یو 

ډنډ ته ځي چې له ګردو خښتو جوړ شوی. 
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پاسیني لور ته: مخزنونه د یوې جګې پایې په رس جوړ شوي وه تر څو له سیالبونو خوندي وي؛

مخامخ پاڼه: د لوتال په پاسیني ښارګوټي کې کايش شوي حاممونه، پخلنځی، کوهی او هستوګنځای لیدلی شی

داسې خلتې او توکي لیدل کیږي چې د فارس سمندر 

او افریقايي بندرونو رسه د تجارت ښودنه کوي. د هغه 

وخت اصيل صادرت مرۍ، د فیل غاښ او پوستکي ول. 

نندارې ته مهمو وړاندې شوو توکو کې د رسو زرو غاړه، 

له مسو څخه جوړه شوې څیره، کوچنۍ مرۍ، د تالک 

ډبرې او د موم شوو خاورینو کوزو تر 

څنګ چې نقشونه او لیکنې پرې شوي، 

د کبانو د نیولو چنګک، زینتي توکي لکه 

بنګړي، سوری شوی مرتبان، له خټو جوړ 

شوی غوایی او اسپ، د کښتۍ یوه منونه 

او همدارنګه د لوبو لپاره جوړ شوي توکي 

او د الرې د موندلو لپاره د استعامل شوي 

سیپۍ تر څنګ په لوتال کې د خاورینو 

لوخو د جوړولو دوه ډولونه کشف شوي دي. 

د یوه تجاريت مرکز په توګه، د لوتال پرمختګ ممکن 

د بوګاوو سیند د لنګر او د کهامبټ خلیج له امله وي 

او یا ممکن د غنمو او پنبې د کښت لپاره ددې سیمې 

مناسبه خاوره چې د بهال په نوم یاديږي او یا هم د 

کهامبت په ساحيل سیمه کې د مریو د جوړولو کامیابې 

کارخانې له امله. دغې کندل شوې سیمه ته دننه کیدو 

رسه سم، یوه ټانکۍ لیدلی شی چې زیات شمیر د 

تاریخي اثارو پوهان ورته په نړۍ کې د کښتۍ جوړونې 

لومړۍ وچه کارخانه وايي. داسې ویل کیږي چې په 

سیند کې د ډوبوونکو سیالبونو او د لوړو 

جریانونو خطرونه د کامبې خلیج ته د 

راوړلو له امله د هاراپن خلکو دا حوض د 

ځمکې الندې جوړ کړی وو، چې یو کانال 

لري چې د سبارمتي د سیند له داخيل 

خولې رسه وصل دی. دا حوض 37  مرته 

له ختیځ نه لویدیځ او22  مرته له شامل 

څخه سویل ته غځیدلی دی. پدې کې 

د اوبو د جریانونو، هایډرولیک او په خښتو د سمندر د 

اوبو د اغیزې په هکله دقیقه څیړنه وښودل شوه. پدې 

موزیم کې د یوه موجود اثر په بنیاد، کښتۍ د حوض د 

شامل په لور په آخري برخه کې د یوه داخيل کانال په 

واسطه دریدلې، چې د سربمتي د سیند له خولې رسه 

هنري انځور؛ کله 
چې لوتال یو تجارتي 

ښارګوټۍ وه نو 
حتماً به داسې 

ښکاریدو
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هرني انځور؛ کله چې لوتال یو تجاريت ښارګوټۍ وه نو حتامً به داسې ښکاریدو

جوړ شوي توکي هم شامل دي. دغه توکي د هاراپن 

مدنیت په وخت کې د وزنونو او اندازو اخیستلو 

څرګندونه هم کوي. پدې کې خښتې بشپړ رضیب 

لري خو وزنونه یې د 0.05، 0.1، 1.2، 5، 10، 20، 50،  

100، 200، او 500 په څیر واحدانو په اساس دي چې 

هر واحد یې تقریباً 82 ګرامه وزن لري. د انګریزي 

اونس یا یوناين اونسیا واحد ته ورته والی لري. لدې هم 

کوچني توکي اندازه شوي ول چې د 178.0 واحدونو په 

درلودلو رسه یې هم ورته نسبت یا رضیب درلود. 

د ASI پر اساس، لوتال د وزنونو یوه بله کړۍ 

درلوده چې د نړیوال تجارت لپاره د اشور یا ارسیاوي 

درندو معیارونو رسه ورته والی لري. پدې موزیم کې 
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له احمد آباد څخه د 80 کیلومرتو په واټن کې لوتال د 
تاریخ او دود په هکله څرګندونې کوي

لیکوال: انیل ملچاندي

عکاس: دانش شوکال

له میالد څخه 1900 نه تر 2600 کلونو پخوا د اندوس 

دره یا د هاراپن مدنیت د یوه پیچيل او د ټکنالوژي له 

اړخه د پرمختليل ښاري کلتور د مرکز په توګه د بلوغ 

او پوهې تر ټولو لوړه نقطه وه. په هند کې د برونز د 

دغې دورې د ښاري کلتور تر ټولو حیرانوونکې او په 

ښه توګه ساتل شوي اثار د هاریانا په رکهي ګاړي، 

د راجستان په کايل بنګن، د پنجاب په روپور او د 

ګجرات په دوالویرا او لوتال کې پاتې شوي دي. چې د 

هاراپن مدنیت سویيل برخه ده. ددوی تر منځ لوتال 

د دانو، ګوهرو او ذینتي توکو د تجارت یو مهم بندري 

ښار پاتې شوی دی. 

د معارص دورې د ګجرات د بهال په سیمه کې 

د موقعیت په درلرلو رسه، لوتال د 1955 او 1960 

کلونو په موده کې د هند د تاریخي اثارو د پیژندنې 

 ASI لخوا وکندل شو. په لوتال کې د )AS1( رسوۍ

موزیم ددې ښاري بندر د پالن ننداره خلکو ته وړاندې 

کوي. پدې یاد موزیم کې د خاورینو کوزو ښکلې ټوټې، 

فلزکاري او هغه دانې نندارې ته وړاندې شوي چې یو 

وخت په همدې سیمه کې جوړې شوې وې. ددوی تر 

منځ له برونزو، مسو، ډبرو، پوستکو او هډوکو څخه 

د ځمکې الندې د لوتال 
مدنیت موندنه
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پورته: فلکنام ماڼۍ؛ الندې: د پوراين حویيل د پاتې کیدو تعمیر ته د دننه کیدو الر
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یې ډیر ښایسته نقايش شوی. د مرمرو یو تاالر 

په لور لویه سرته الره پراته ده چې د مرمرو له 

ډبرو جوړې شوې زینې لري او د اروپایي میلمنو 

په نقاشیو رسه ښایسته شوي دي. 

پایې له زرینو مرمرو څخه جوړ 

شوي مجسمې لري چې څراغونه 

یې په السو کې نیويل دي. په 

لومړي پوړ کې بې شمیره صالونونه 

دي چې د نڅا کوټه، د میلمستیا 

دهلیز، کتابتون، قیلون )د پیپ د 

لوګي څښلو( کوټه او یوه د بیلیارد 

خونه هم لري، چې هر یو یې ډیر زرین فرنیچر 

او لوی ایټالیوي قندیلونه لري چې له پیچلو او 

پراخو چتونو را ځوړند دي. د میلمستیا صالون 

چې ممکن په نړۍ کې تر ټولو لوی صالون وي، 

102 لرګینې چوکۍ لري چې ټولې په دقت رسه 

کږې شوې او د اوښ په پوستکې نرمې شوې دي. 

د کورنۍ په میرايث کورونو کې له 

ژوند کولو څخه ستړي آخري نظام، 

میر عثامن عيل خان، د موسی سیند 

بلې خواته یو نوي ښار ته د ژوند کولو 

لپاره کډه وکړه، چې هلته یې یوه 

ماڼۍ واخیسته او خپل شاهي دفرت 

او هستوګنځای یې ترې جوړ کړ. دا 

آخري ماڼۍ وه چې آخري نظام خپلې 

آخري ورځې پکې تیرې کړې. دغه ودانۍ اوس د 

یوه روغتون په توګه کارول کیږي، چې د کینګ 

کوټې روغتون)KK(  په نوم یادیږي.

سیلور جبلي 
پاویلون کې د نظام 
د پاچاهۍ د سرو 
زرو تاج ایښودل 

شوی دی

د فلکنام ماڼۍ
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د ساعت له ستنې رسه سم له پاسیني لوري: په پوراين حویلۍ کې د کالیو املاري

د پوراين حویيل بیرونی منظر
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ښکلی فرنیچر او زرین داخيل توکي لري چې له اروپایي 

هیوادونو راوړل شوي دي. فلکنام یا  د آسامن هنداره 

د 200 جریبه په اندازه ساحه لري. څنګه چې تاریخ 

پوه او لیکوالې بلقیس االدین لیکيل، د فلکنام اصيل 

جوړونکی ښاغلی ویکارل عمره د نظام میر محمود عيل 

خان د متاثر کولو لپاره دغه ماڼۍ ته د 

راتلو بلنه ورکړه، او همدې ډول پاچا هم 

په خپل ژوند کې د ښو شیانو ماهر او 

شوقي وه نو څنګه چې ترې مته کیده، 

په ټاکل شوي وخت د خپل فیل په رس 

له زیات شمیر ملګرو رسه راورسیده. 

هغه د مرمر له تیږو څخه په جوړو شوو 

زینو قدم وواهه او په ماڼۍ کې وګرځیده. کله چې 

شپه شوه، د ماڼۍ د مخامخ برخې د چت په رس ډوډی 

وخوړل شوه چې د پخوانيو بریتانیوي ارشايف حکومتونو 

په څیر د پالډین په څیر په ډیره زیرکتیا رسه جوړ 

شوی دی. د ښار منظرې او آسامن د نظام دومره خوښ 

شول چې هلته پاتې کیدل یې وځنډول. بالخره، هغه 

ددې ماڼۍ په وړاندې خپله خوښه څرګنده کړه. پدې 

وخت کې رس ویکار د حکمران په وړاندې رس ټیټ کړ 

او وایي چې؛ رسکار، یې آپ کا هې، آپ 

هي کې لیې بنایا ګیا هی؛ )زما پاچا، دا 

ماڼۍ ستاسې دی او ما یوازې ستاسې 

لپاره جوړه کړې ده(. د همدې خربې 

په کولو رسه هغه ووتو او ماڼۍ یې د تل 

لپاره پریښوده. 

ماڼۍ ته له دننه کیدو رسه سم به 

تاسې د مرمرو یو دهلیز ووینی چې په منځینی برخه 

کې ښایسته ګرده فواره لري او څلورو خواوو ته یې 

د مرمرو څلور میزونه جوړ شوي دي. پاسینی چت 

په پوراين حویيل کې شاهي تخت؛ پوراين حویيل

فلکنما یا  د آسمان 
هنداره د 200 
جریبه په اندازه 

ساحه لري 
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تاج لرونکي شهزاده میر محبوب عيل خان چې په 

ولخرچ انسان مشهور وو، په ځانګړې توګه له کالیو 

او بوټونا رسه یې ډیر شوق درلود چې د 240 فوټو په 

اوږدوايل یې د کالیو املارې نصب کړې او د تعمیر د 

لومړي ټول پوړ اوږدوالی یې نیولی دی. پدې پوړ کې 

یو اليس لفټ جوړ شوی چې د کالیو د 

خوښولو لپاره به یې شهزاده ښکته او 

پورته انتقالوه. دغه تعمیر چې یو وخت 

د کالیو او بوټانو لپاره کارول کیده، 

ممکن په نړۍ کې تراوسه پورې د کالیو 

تر ټولو لوی داسې ځای وي. 

اوم نظام، میر عثامن علی خان 

)48-1911( خپلې مور ته د درناوي او 

لیدو لپاره چې یو وخت په همدې ځای 

کې اوسیده تل راتله. په 1971 کال کې 

نیږدې 200 کاله وروسته د هغه کورنۍ بیرته دا ماڼۍ 

خپله کړه، شهزاده مکرم جاه د تعلیم د پرمختګ لپاره 

د مکرم جاه خیریه څانګې ته وسپارله. 

اصيل تعمیر چې اوږده دهلیزونه لري، د 18مې 

پیړۍ اروپایي جوړښت لري. د کالیو املارۍ چې د 

سګوان د ونې له لرګي جوړه شوې تراوسه هیڅ خرابی 

نه لري او داسې مالومیږي لکه پرون چې جوړه شوې 

وي. په الندیني پوړ کې یو میوزیم دی چې د نظام د 

رسو زرو تاج پکې ساتل شوی دی.

فلکنام
له پوراين حویيل څخه د فلکنام ماڼی ته 

الړ شی، چې د چارمنار د سویل لور په 

3 میلو فاصلې کې د یوې غونډۍ په رس 

موقعیت لري. دا د یوه اټالیوي مهندس 

لخوا ډیزاین شوې او په هیواد کې د 

پرمتینو ماڼیو له جملې څخه شمیرل 

کیږي. له دغې ماڼۍ څخه د شاهي 

میلمستون په توګه کار اخیستل کیږي چې د نړۍ بی 

بیې ارزښت لرونکي هرني توکي او رسامۍ پکې کارول 

شوي دي. نوموړې ماڼۍ د نظام د نورو ماڼیو په څیر 

پوراني حویلي له 
چومحله څخه له یو 
میله په کم واټن د 
چارمنار ختیځ لور 
ته موقعیت لري 

چې یوه بله معماري 
عجوبه ده

د چومحله ماڼۍ بیرونی منظر 
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په فلکنام ماڼۍ کې د نړی یو تر ټولو اوږد د خواړو میز 

پوراين حویيل
پوراين حویيل له چومحله څخه له یو میله په کم واټن 

کې د چارمنار ختیځ لور ته موقعیت لري چې یوه بله 

معامري عجوبه ده. کله چې د حیدراباد د نوي ښار 

نقشه د محمد قيل قطب شاه لخوا په )1580-1612( 

کلونو کې پالن شوې وه، نو هغه د خپل لوی مشاور 

میر مومن لپاره یو لوی هستوګنځای ځانګړی کړ چې 

نوموړي ته یې د یو پوه او دولتي چارواکي په توګه 

احرتام درلود. د ګولکونډې له غورځیدو وروسته، 

دوهم آصافیه، نظام عيل خان د میر مومن له کورنۍ 

څخه دغه جایداد د خپل زوی سکندر جاه لپاره په بیه 

واخیست. کله چې په 1803 کال کې د بل پاچا نظام 

رامنځته شو نو خپله هستوګنه یې چومحله ته انتقال 

کړه. پنځم نظام، افضل الدوله )68-1857( همدلته 

زیږیدلی او تر اوږدې مودې پورې همدلته پاتې شوی 

دی. حتا د هغه زوی، میر محبوب علی خان په 1869 

کې د تاج په رس کولو نه وروسته په همدې ماڼۍ کې 

ژوند تیرولو ته دوام ورکړ. 
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څیر دي او د ایټالیې د وینس ښار لوی قندیلونه 

پکې ځوړند او تر څنګ یې دیوالونو او چت 

ښایسته او قیمتي پلسرت شوی دي. 

دا ماڼۍ د هرن او کلتور په یو مرکز بدله 

شوې او یو میوزیم چې فرنیچر، منسوجات، 

کتابونه، تورې او د تیر عرص ځینې موټر او 

موټرسایکلې پکې نندارې ته اییښودل شوي دي. 

هغه څه چې لیدل یې حتمي دي د هغې زمانې د 

انځورونو، رواجونو، زیوراتو او د ویښتاتو د ډولونو 

مجموعه ده. 

چومحله ماڼۍ کمپلکس 

په 1750 کال کې د څلورم نظامي پاچا، سلب 

جنګ لخوا جوړې شوې او د نظامیانو دولتي 

میلمستیاوې او شاهي ناستې په همدې ماڼیو کې 

تررسه کیدې. 

د چومحله په ماڼۍ کې د ټولو څلورو ماڼیو 

تر منځ تر ټولو ښه ساتل شوې ماڼۍ افضل محل 

دی، چې د څلورم نظامي حکمران افضل الدوله په 

نوم نومول شوې ده. پدې ماڼۍ کې د پام جلبولو 

برخه ماڼۍ ته د دننه کیدو پر وخت د ناستي 

تاالر دی چې فرنیچر یې د فرانسې شاهي ماڼیو په 
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چکر ووهی او چهار منار د خپلې پیل نقطې په توګه 

وټاکی، نو حیرانوونکې ماڼۍ به مو تر سرتګو يش. 

لووتر وایي؛ “پدې وروستیو کې د حیدراباد د سایرب 

ټکنالوژۍ د تاریخي ښکال، نوايب ډوله ژوند او ښایسته 

ادب پر سیورې الندې پټ کړی دی.” خو د شاهي 

ماڼیو دا متاشایي او له حده زیات ښکيل کارونه، چې 

یو وخت نړۍ دداسې په زړه پورو ځایونو تږې وه، په 

دغه حیرانوونکو ماڼیو کې خپلې نښې نښانې پریښودلې 

دي. له چارمنار څخه پیل دغه درې مهمې ماڼۍ: په 

سویل کې فلکنام، په لویدیځ کې چومحله او په ختیځ 

لوري کې پوراين حویيل د اولډ سیټي یا پخواين ښار له 

زرینو بیلګو څخه شمیرل کیږي. 

چومحله
یو له هغو مهمو او لومړیو ماڼیو څخه چې د هند له 

خپلواکۍ وروسته د رسمي شاهي هستوګنځای په توګه 

د افضل محل د میلمه پالنې تاالر، چومحله ماڼۍ

پاتې شوی د چومحله ماڼی ده چې د زیات شمیر 

ودانیو لوی جوړښت لري او ښایسته منظره لرونکي 

باغونه پکې جوړ شوي او لوی د مرمرو له ډبرو جوړ 

شوي د اوبو ذخیرې لري. ددې ماڼۍ ښکال د قرون 

وسطايي د یوه سیالين لخوا ډیره ښه ترشیح شوې 

چې وایي: منځینۍ ودانۍ چې شاوخوا یې ښکلی باغ 

او د مرمرو له ډبرو جوړې شوې، د اوبو هغه فواره او 

رشاری د شپې د سپوږمۍ پر وخت د عربو د شپې 

له جادویي باغونو رسه پرتله کیدلی يش. 

 چومحله د څلورو ماڼیو پراخ جوړښت دی چې 
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تر حاکمیت الندې پیل شوه چې په 1687 میالدي کال 

کې د ګولګونډې د قطب شاهي د غورځیدو وروسته یې 

د آصف جهي شاهي ماڼۍ جوړه کړه. له هغه وروسته د 

هغه اوه نسلونو په حیدرآباد او د ډکن په ځینو برخو تر 

پنځه اویا کلونو پورې پاچاهي وکړه چې د نظامیانو په 

نوم یادیږي او  د سلطنت د شپږم او اوم نظامیانو په 

دورو کې زیات شمیر معامري فعالیتونه تررسه شوي او 

د ښار د نن ورځې زیات شمیر ویاړلې ودانۍ او ماڼۍ 

په همدې دوو دورو کې جوړې شوې دي، چې د ښار په 

سویل لویدیځو او سویل ختیځو برخې کې میشتې دي. 

په حیدراباد کې میشت پخوانی دولتی کارکونکي او 

تاریخ پوه، نارندر لوتر وایي، “په اولډ سیټي یا پخواين 

ښار کې یوازې د بریالیو نظامیانو لخوا د جوړو شوو 

ماڼیو ساحه له یو میلیون مرت مکعب څخه زیاتیږي، 

او که چیرې د پخوانیو حکمرانانو، قطب شاهي ساحې 

رسه یې پرتله کړو نو د هغې درې برابره کیږي.”

که چیرې تاسې د اولډ سیتي یا پخواين ښار د 

سویل لویدیځو یا سویل ختیځو برخو په هر ځای کې 
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د حیدراباد رښتیني ښکال د هغه په تاریخي مرکز کې ده چې له هامغه ځایه دې عرصي 
ښار وده کړې

حیدرآباد چې د چارمنار او مکه مسجد په څیر د 

تاریخي اثرونو کور دی، د خپلو بډایه او په زړه پورې 

ماڼیو او حویلیو له امله مشهور دی. د دغو معامري 

عجایبو څخه یې یو شمیر په تنګو کوڅو کې پټې دي 

چې له سیمه ییز خلکو څخه پرته یو څو تنه پرې خرب 

وه. خو تر ټولو حیرانوونکې ماڼۍ په خپله د نظامیانو 

لخوا جوړې شوې او نیول شوې وې. 

الندې ښکته کیدل
تر شاوخوا نیمې پیړۍ پورې دا ماڼۍ پټې پاتې شوې 

وې او وروسته په 1990 کلونو کې کله چې عام منظر 

ته خالصې شوې نو خربونه پرې جوړ شوه. د دغو ماڼیو 

شاوخوا د مینې او رازونو فضا تراوسه پورې د پخوانیو 

خلکو د افکارو ریښې په ډاګه کوي. که فلکنام، 

چومحله او یا پوراين حویلې ده، هره یوه یې یو وخت 

د نظام د هستوګنې رسمي ځایونه وه او په هیواد کې 

تر ټولو غوره ځایونه ګڼل کیدل.  په حیدراباد کې د 

نظام پاچاهي په 1724 میالدي کال کې د نظام امللک 

د حیدراباد د 
شاهي ماڼیو سفر

لیکوال او عکاس: رامچندر پنټوکر
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د ONGC ویدیش د 

امپیریال انرژۍ رشکت 

د کندنې سیمه

یوازې هغه وخت السته راوړلی يش چې دغه زیرمې 

ژوندي پاتې يش.  

کوم يش چې د ONGC ویدیش رشکت لپاره 

پداسې حالت کې د یوې ډالۍ په معنی وو، هغه تیر 

کال روسیې ته د لومړي وزیر ښاغيل نارندرا مودي 

سفر وه او تر څنګ یې دغه سازمان پدې لړ کې د 

وانکورنفټ چې د هیواد دوهمه تر ټولو لویه د تیلو 

سیمه ده، 15 سلنه سهم واخیست.ONGC ویدیش 

کمپنۍ د روسیې د تیلو لویې کمپنی روسنفټ ته 

1.3$ میلیارده ډالره ورکړل تر څو د وانکور د تیلو په 

سیمه کې خپل سهم ترالسه کړي. دې دواړه کمپینو یو 

هوکړه لیک هم السلیک کړ تر څو په جیولوژيکي رسوۍ 

ګانو کې هم په سمندر کې او هم له سمندر څخه 

بهرله یو بل رسه همکار واويس او تر څنګ یې په روسیه 

کې هایډروکاربونیټ هم تولید کړي. د هند د لومړي 

وزیر ددې سفر په پایله کې د تیلو د نورو اړوندو 

کمپینیو تر منځ هم قراردادونو ته الره هواره شوه، چې 

په هغې کې انډین اویل، اویل انډیا او ایرس شامل وه. 

په یوه ګډه مطبوعايت ناسته کې، ښاغيل مودي وویل 

چې روسیه د طبیعي ګازو د یوې لویې زیرمې په توګه 

د هند د انرژۍ د امنیت د خوندي ساتلو لپاره یوه 

لویه زیرمه ده. 

د مخ په وړاندې تګ لپاره، د ONGC ویدیش 

رشکت د 12-10میلیادو په ارزښت د نړی په بیالبیلو 

برخو کې د ګټورو وسایلو د اخیستلو پالن جوړوي. 

د ریوټرز د نړیوالو توکو په غونډه کې ورما وویل چې 

زموږ سازمان په داسې یو حالت کې نه یوازې د وسایلو 

د اخیستلو بلکې د استهالک او پانګې اچونې په نظر 

کې نیولو ته هم خالص وه کله چې د تیلو بیې ټیتې 

وي. په راتلونکو دریو کلونو کې به ONGC ویدیش په 

افریقا کې د خپلو 8$ میلیاردو ډالرو پانګه اچونه دوه 

برابره کړي. زموږ سازمان پدې پوهیږي چې په افریقا 

او التیني امریکا کې کمپنۍ د رسمایې د لوړو مصارفو 

 ONGC له وجې د مايل فشار تر اغیزې الندې دي او

ویدیش پدې فرصت کې پانګې اچونې ته چمتو ده. 
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S ډروګا پرساد په داسې یو حالت کې لیدنه وکړه چې 

د تودوخې درجه منفي 35 سلسیس وه. ددوی مرشي 

یوازې په تولید، ټکنالوژۍ او ګټې پورې نه وه تړلې، 

بلکې دوی غوښتل یې، کارګرانو ته پداسې سختو 

رشایطو کې د کار کولو روحیه ورکړي. 

که څه هم د امپیریل کمپنی 80 سلنه زیرمه او 

پانګه د ټیټې کچې نفوذ لرونکې سختو زیرمو کې بنده 

وه چې بیا السته راوړل یې ډیر ستونزمن کار وو او له 

ساده الرو چارو څخه پدې حالت ګټه السته راوړل هم 

ډیره ستونزمنه ښکاریده، خو ورما ناهیلی نشو. کله 

چې دغه زیرمې 13,000کیلومرته مربع په اندازې 

خورې شوې، نوموړي داسې فکر کاوه چې سرته ګټه 
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کله چې ONGC پردویدیش، یا د تیلو او طبیعي ګاز 

رشکت )ONGC( بهرنۍ څانګې په روسیه کې د امیپریل د 

انرژۍ رشکت په بیه واخیسته، ځینې اندیښنې موجودې 

وي. په هند کې د تیلو تر ټولو لویې پلټونکې کمپنۍ له 

خپلې پانګې څخه $1.2 میلیارده ډالره په 

داسې یو حالت کې د رشکت په بدل کې 

ورکړل چې د تیلو بیه د اوسني وخت په 

پرتله دوه برابره وه. د ځمکې الندې زیرمو 

کندل ډیر ستونزمن کار وو او ONGC خپل 

ټول عواید د روسیې دولت ته د مالیه په 

توګه ورکول. د امپیریل انرژی ماشیرني 

د روسیې د ټومسک په سیمه کې ځای په 

ځای شوې، چې د سایربیا لویدیځه برخه ده 

او د اوب سیند شاوخوا موقعیت لري. 

رسه له دې چې داسې ګنګوسې موجودې وې چې 

هندي کمپنی د ځان د ایستلو په هکله فکر کوي، خو 

د ONGC ویدیش مرشانو او شکست نه منونکي ټیم بیا 

د لویدیځې سایربیا د ټومسک په سیمه کې د ONGC ویدیش د عملیاتو پر مهال د امپیریل انرژۍ رشکت

ONGC ویدیش 
د 12-10میلیاردو 
ډالرو په ارزښت 
د نړی په بیالبیلو 
برخو کې د ګټورو 
وسایلو د اخیستلو 

پالن لري

هم له شاته تګ څخه ډډه وکړه. باالخره، ښايي دا پریکړه 

قیمته متامه شوې وای، خو د ONGC ویدیش رشکت د 

لیربټي ریسورسز په نوم له یوې امریکایي کمپنۍ رسه د 

دوو څاه ګانو د کندلو په موخه یو ځای شو چې 1,500 

مرته ژوروالی یې درلود. د سنیژنوی د 

میدان په نونک تشکیل کې له دغو څاه ګانو 

څخه هرې یوې یې   m3/d 58,000 ګاز، 

d/lbb 2,313 مایع او 1,037 بیلره تیل په 

یوه ورځ تولید کړل. د تیلو تولید ته په کتو 

رسه داسې مته کیږي چې ښايي تولید یې په 

ورځ کې 1,200 ګیلنو ته ورسیږي.

د پرمختګ هیلې 
 د ځمکې پر په له یوې داسې سیمه څخه 

چې د سرتګو تر آخري لید پورې پکې یوازې واوره لیدل 

کیږي، دONGC ویدیش اجراییه مدیر، NK ورما، د 

عملیاتو مدیر، PK راو، او د امپیریل انرژي اجراییه رییس، 
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د امپیریل انرژی د شپږو کلونو له السته راړونو وروسته، ONGC ویدیش په روسیه کې 
د تیلو د راویستلو ژور څاه ګانې وویستلې

لیکواله:   راجنیا بوز

ONGC له ځمکې 
رسه زر راوبايس
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لومړی وزیر مودي او د فرانسې ولسمرش ښاغلی فرانسویس هولنډ د هند او فرانسې CEOs غونډه

امنیتي همکاریو تړونونه السلیک شول. د دواړو 

هیوادونو تر منځ دفاعي سوداګري هم د ودې په 

حال کې ده چې پدې لړ کې د 63 ډوله جنګي الوتکو 

د اخیستلو د رافیل تړون السلیک شو. 

د فرانسې دفاعي کمپنۍ په هند 

کې تولیداتو ته لیوالې دي چې د هند 

حکومت هغې خربې ته ډیره ګټوره 

ثابتیږي چې وایي، هر څه چې جوړیږي 

په هند کې دې جوړ يش. دواړه 

هیوادونه د نړیوالې ترهګری خطر په 

رسمیت پیژين او بیا بیا یې د ترهګرو 

د ځالو په له منځه وړلو او محاکمې میز ته د ترهګرو 

په حارضولو ټینګار کړی دی. د ترهګرۍ په وړاندې یو 

داسې ګډ کاري ګروپ هم شته چې استخباريت کارونه 

مخته وړي او مالومات رشیکوي. همدارنګه د هند او 

فرانسې دفاعي ځواکونه نیږدې کاري اړیکې لري او په 

منظم ډول ګډ نظامي مترینات تررسه کوي. هغه فرانسوي 

عسکر چې د فرانسې په بیلفورټ کې میشت دي، او 35 

پیاده پوځي ټويل پورې تړاو لري، د سږ 

کال د جمهوریت ورځې په رسمې ګذشت 

کې مارش وکړ. په دغه 

جشن کې د لومړي ځل لپاره 

د بهرنیو ځواکونو ګډون 

د هند او فرانسې تر منځ 

د ګډې اړیکې د ټینګوايل 

څرګندونه کوي. ښايي په 

پای کې به ددې خربې یادونه مناسبه وي 

چې په 2009 کال کې هندي عسکرو هم 

په فرانسه کې د بسټایل د جشن په رسمې 

ګذشت کې په ویاړ رسه مارش وکړ. 

ددغو دوو هیوادونو 
تر منځ د نوو 

همکاریو په برخه کې 
د لومړنیو بنسټونو 

پرمختګ دی
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د فرانسې دفاعي 
کمپنۍ په هند کې 
تولیداتو ته لیوالې 

دي چې د حکومت د 
میک این انډیا پالن ته 
اغیزمنه تمامیدلی شي

رنګ پکې لیدل کیږي، او لدې کبله د میرايث ځایونو 

سیالنیانو لپاره تر ټولو غوره ځای دی. چندیګړ چې د 

هند د لومړين پالن شوي ښار په توګه پیژندل کیږي، 

د سویس اصل فرانسوي مهندس يل 

کوربوزیر لخوا ډیزاین شوی وه. په 

حقیقت کې ولسمرش هولنډ هند 

ته خپل د سږ کال سفر له چندیګړ 

څخه پیل کړ، چې لومړی وزیر هم 

ښه راغالست لپاره هلته ورغلی وه او 

دواړو لوړپوړو چارواکو د نورو په زړه 

پورو ځایونو څخه د لیدنې تر څنګ د 

ډبرو له مشهور باغ څخه لیدنه وکړه. 

په دودیزه برخه کې د همکارۍ تر څنګ دفاعي او 

امنیتي همکاري هم وشوه چې د ترهګرۍ په وړاندې 

له مبارزې څخه د سایرب په امنیت کې د څو اړخیزو 

سیمه ییز کولو ته  الره هواروي بلکې د L&T کمپنیو 

اوسنیو وسایلو ته هم پراختیا ورکوي. لکه څنګه چې 

یادونه وشوه، اریوا به داسې ټکنالوژي هیواد ته راوړي 

چې L&T ته به د درندو کارونو د 

تررسه کولو وړتیا وروبخښي. د دواړو 

هیوادونو تر منځ د نوو همکاریو په 

ځانګړې توګه د سامرټ ښارونه په 

برخه کې د لومړنیو بنسټونو پرمختګ 

دی. د بنګلور د مټرو د پراختیا لپاره 

د 200 میلیونه پونډو پانګې اچونې 

رسبیره فرانسې د سامرټ ښارونو 

په پروژه کې د 2 میلیارده پونډو په 

ارزښت د پانګې اچونې ژمنه وکړه چې ډیر پام یې 

چندیګړ، ناګپور او پودوچري ښارونو ته دی. پودوچري 

د فرانسې مستعمره وه او تراوسه د فرانسوي فرهنګ 
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هند ته د اټمي انرژی د تجارت اجازه ورکړه، فرانسه 

لومړنی هیواد وه چې په 2009 کال کې یې له هند رسه 

برشي اټمي تړون السلیک کړ. د اریوا په نوم فرانسوي 

کمپنی په جیتاپور او مهاراشرتا کې د 

 )NPCIL( هند د اټمي انرژۍ له رشکت

رسه په همغږۍ د اټمي دستګا د 

جوړولو په پروسې کار پیل کړی دی. 

اریوا له الرسن او ټوبرو رسه یو داسې 

تړون کړې چې ددې اټمي دستګاه 

د مشیرنۍ ټوټې به په همدې هیواد 

کې جوړیږي. دا جوړجاړی نه یوازې د 

لومړی وزیر مودي 

او د فرانسې 

ولسمرش ښاغلی 

فرانسس هولنډ د 

هند او فرانسې د 

مرشانو په غونډه 

کې، الندې: د 

فرانسې ولسمرش 

د نوي دهيل په 

رشرتاپتي بهاون کې 

د درناوي له ګارد 

څخه لیدنه کوي

پراختیا په برخه کې به دا دوه هیوادونو په راتلونکي 

کې له یو بل رسه ال ډیره همکاري وکړي. 

د هند او فرانسې نیږدې 
همکاري

ددې منشور په وسیله باید د هند او 

فرانسې تر منځ د مدين اټمي انرژی په 

برخه کې موجوده همکاري ولیدل يش. 

وروسته له هغې چې د اټمي انرژۍ 

لیږدونکې ډلې د 2008 کال د سپټمرب 

په میاشت کې د غیر نظامي موخو لپاره 

د اقلیم د بدلون په 
وړاندې مبارزه اوس 
د هند او فرانسې 
د ګډې اجنډا له 

مهمې برخې څخه 
شمیرل کیږي
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همکاري

لومړی وزیر 

مودي د 

فرانسې له 

ولسمرش رسه
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څخه په هغې ارزښت لرونکې معاملې په ګډه کار وکړ 

چې په پاریس کې السلیک شوې وه. او همدارنګه ددې 

خربې کول به مناسب وي چې د جمهوریت د ورځې 

په جشن کې د ولسمرش هولنډ ګډون زموږ د دواړو 

هیوادونو د ګډ کار او له نورې نړۍ رسه د یوه ټیم په 

توګه د کار کولو په پایله کې د ګډو السته راوړنو یوه 

ښه دلیل وه. په پاریس کې السلیک شوې معامله ډیره 

هڅونکې وه چې د بیالبیلو ملتونو بیالبیلې خوښې او 

هیلې پکې نغښتې دي او تر څنګ یې اوسنیو نړیوالو 

خطرونو ته یو رشیک ځواب هم دی. 

ویلو ته به یې اړتیا نه وي خو د اقلیم د بدلون په 

وړاندې مبارزه اوس د هند او فرانسې د ګډې اجنډا 

له مهمې برخې څخه شمیرل کیږي. ولسمرش هولنډ 

د پاریس د غونډې د یوې بلې السته راوړنې په توګه 

د خپل سفر پر مهال په ګورګاوو کې د شميس اتحاد 

سکرتریت پرانیستو. ډیره پاملرنه د هغو موخو او ژمنو 

پوره کولو ته کیږي چې تر 2020 یا تر هغې هم وړاندې 

مودې لپاره ټاکل شوې دي. ددې موضوع په پام کې 

نیولو رسه داسې مته کیږي چې د څیړنو او د پاکې او 

د ټکنالوژیکي ابتکارونو په وسیله د طبیعي انرژۍ د 

مخامخ پاڼه: د راجپت د 

مرغۍ د سرتګې منظره؛  

)چپ لور ته( ښاغلی 

مودي له ښاغيل هولنډ 

او دفاع وزیر ښاغيل 

منوهر پاړیکر رسه الندې 

ښاغلی مودي په راجپت 

کې ښاغيل فرنسویس 

هولندي ته د ښه 

راغالست ویلو پر مهال
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هند او فرانسه د مدنیت ډیرې اوږدې اړیکې لري، 

چې سلګونه کلونه مخینه لري او موده یې هغه وخت 

ته رسیږي کله چې یوه فرانسوي فزیک پوه د مغلو په 

دربار کې خدمت کاوه. دا اړیکه د 

هغو هندي عسکرو په وینه او زړورتیا 

پالل شوې چې د دواړو نړیوالو جګړو 

پر مهال یې د فرانسې له قلمرو څخه 

دفاع کړې او د هند په وړاندې د 

کړکیچونو پر مهال د فرانسې لخوا 

د اصولو مالتړ او خپلواکې اندیښنې 

په څرګندولو رسه دا اړیکه ال 

پیاوړې شوه. نن هند او فرانسه چې 

د نړۍ دوې لویې ډیموکراسۍ بلل کیږي، ډیرې 

کلکې سرتاتیژیکي اړیکې لري چې دوی دواړه یې د 

ګډو ارزښتونو او وعدو په برخه کې یو بل ته ژمن 

ساتيل دي. 

سفر
هند ته د ولسمرش هولنډ دوهم سفر 

تیر کال پاریس ته د لومړي وزیر 

ښاغيل نارندرا مودي د دوو سفرونو 

پایله ده. د اپریل په میاشت کې د 

هند لومړي وزیر ددې هیواد له یو 

ایالت څخه د لیدنې په موخه بلل شوی 

وه او په ډسمرب کې هغه د اقلیم د 

بدلون په هکله د ملګرو ملتونو غونډې 

)COP 21( کې د ګډون لپاره فرانسې ته سفر وکړ. په 

حقیقت کې دواړو مرشانو او ددوی ادارو له نیږدې 

پاسیني لور ته: په نوې دهيل کې د جمهوریت ورځې په جشن کې د راغلو فرانسوي پوځیانو رسمې ګذشت؛

هند او فرانسه ډیرې 
کلکې ستراتیژیکي 

اړیکې لري چې دوی 
یې د ګډو ارزښتونو 
او وعدو په برخه کې 
یو بل ته ژمن ساتلي
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همکاري

د جمهوریت ورځې په 67 جشن کې کله چې هند نظامي ځواک، فرهنګي پیاوړتیا او اقتصادي 
زیرمې نندارې ته وړاندې کولې، د ډیر ویاړ ځای دا وو چې ددې جشن مرش میلمه د فرانسې 

ولسمرش فرانسواز هولنډ وه 

لیکواله:   مایوري موکرجي

د هند او فرانسې د 
 اړیکو  پیاوړتیا
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څرنګه چې هند د کتابتونونو په هڅوونکې پروژې کې د 

فرانسې د مرستې غوښتونکې وه، همدارنګه فرانسه هم 

د هندي وړتیا او تخصص په مته وه تر څو هندي کتايب 

توکي او اثار منظم کړي. پدې کتايب 

توکو کې په سانسکریټ، پراکریت او 

تامیيل ژبو زرګونه اليس 

نسخې، 2,500 کوچنۍ 

رسامۍ او همدارنګه نورې 

پریامنه زیرمې شاملې دي. 

که چیرې هر څه له پالن 

رسه سم پر مخ الړ يش نو 

د فرانسې په ملکیت کې ټول هندي اسناد 

به په بشپړه توګه په فهرست کې په منظم 

ډول ترتیب او د هندوستان مجازي کتابتون 

کې اضافه يش. 

د السي اثارو ملي 
ماموریت تراوسه 
شاوخوا 37 سوه 

زره السي اثار ثبت 
کړي دي

فرانسوي تعلیمي اداره ده او آسیايي څیړنې تررسه کوي 

له وړاندې څخه تررسه شوي دي. یاد انسټټیوټ چې 

مرکزي دفرت یې پاریس او په ختیځې او سویل ختیځې 

آسیا کې دفرتونه لري، په هند کې هم 

د پدوچیري په نوم یو مرکز لري چې په 

1955 کې )د یوه فرانسوي انسټټیوټ په 

توګه( تاسیس شوی دی. په 1964 کال 

کې EFEO یو بیل تعمیر ته انتقال شو 

او اوس خپل راټول شوي کتابونه لري او 

هندي لیکواالنو ته آسانتیاوې برابروي. د 

EFEO مرکز د انډولوژۍ یا هند پیژندنې 

د کتابتون کوربتوب هم کوي چې تقریبا11,000ً کتابونه 

پکې دي، د خرما د ونو د پاڼه په هکله نقشې، رسامۍ او 

همدارنګه اليس اثار په سانسکریټ، تامیيل او مانيپراوامل 

ژبو لیکل شوي دي. همدارنګه یادونه یې حتمي بومل، لکه 
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په منظم ډول ترتیب يش تر څو ټول خلک وکولی يش 

په آسانی یې ترالسه او وپلټي. 

بله پروژه چې له دغې همکاری څخه په لوړه 

کچه ګټه پورته کولی يش د اليس 

اثارو لپاره ميل ماموریت دی. د 

2003 کال پر مهال، دغه جوړ شوي 

ماموریت د هند د پراخو اليس اثارو 

د زیرمو محافظت ته ډیره پاملرنه 

کړې ده. په 2007 کال کې، یاد 

ماموریت یوه سرته بریا ترالسه کړه. 

بریا دا وه چې د رجویدا هغه اليس 

اثارو یې راټول کړل چې د پونې په 

بندرکار اورینټل څیړنیز انسټټیوټ 

کې ساتل شوي وه او د یونسکو UNESCO د نړۍ د 

یاد په پروګرام کې هم شامل شوه چې دا پروګرام د 

مدنیتونو د یادونو او احساساتو څخه ساتنه کوي.

په 2013 کې د اليس اثارو ميل ماموریت تقریباً 

37 سوه زره اليس نسخې ثبت کړې، له درو سوو لکو 

څخه زیاتې پاڼې یې خوندې کړې 

او تقریباً دوه سوه زره په الس لیکل 

شوي اثار یې ډیجیټل کړل. دا اليس 

نسخې به هم د ميل مجازي کتابتون 

یوه برخه وي. نوموړی ماموریت د 

هیواد په ګوټ ګوټ کې سرت سیمه 

ییز مرکزونه لري چې د کشفیاتو، 

خربتیا او حفاظت په فعالیتونو او 

همغږۍ کې همکار دي. 

پدغه ځای کې د یوې ښې 

بیلګې په توګه هغه کارونه د یادولو وړ دي چې د 

اکولې فرانسیس ډي اکسټرم اورینټ لخوا چې یوه 

کیڼ لور ته: د هند ولسمرش ډاکټر پراناب موکرچي د کتابتونو د ميل ماموریت)NML(  د پرانیسې پر 

مهال چې په هیواد کې د عامه کتابونو د ډیجیټل او عرصي کولو لپاره دی؛ 

پاسیني لور ته: چارواکي د اليس نسخو د ډیجیټل کولو پر مهال.

د انډالوژۍ کتابتون 
چې شاوخوا 11,000 

لیکنې، د نقشو 
مجموعه او رسامۍ 
او همدارنګه د خرما 
پر پاڼو د السي اثارو 

متنونه لري
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اليس اثار به ډیر 

ډیجیټل يش
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د ارزښت په هکله باید نور څه وه نه ویل يش. هوکړه 

لیک هند او فرانسې ته د تخنیکي وړتیا د رشیکولو 

الره هواروي او په همدې برخه کې د یو بل مهارتونه 

او وړتیاوې پراخیدلی يش. په عمومي ډول به دوی 

ددې کار له تررسه کولو رسه په خپلې 

اوږدمهالې اړیکې کې د کلتوري 

همکاریو یو نوی څپرکی پرانیيس. یاد 

هوکړه لیک د هند د فرهنګ وزارت 

د کتابتون ګډې سکرترې اغلې رسیا 

ګوها او د فرانسې د برانسې د ميل 

کتابتون مرش ښاغيل برونو راسین په 

قلم السلیک شو. 

د هندوستان له نظره، د ډیجیټل کولو او نورو 

اړوند برخو او د یوې اسايس ميل کتابتون په جوړولو 

کې د فرانسې همکاري ډیر مهم رول لوبولی يش. د 

کتابتونو لپاره د ميل ماموریت یو له ټولو هڅونکی 

عنرص چې په 2014 کې د ولسمرش مکرجي لخوا پیل 

شو دا دی چې په هغې کې د هیواد مجازي کتابتونونه 

او د هیواد د ټولو ایاالتونو بی شمیره کتابتونونه رسه 

نښلیږي او له حکومت رسه موجودې ټولې پراخې 

زیرمې به انالین وښودل يش. د بیلګې 

په توګه د هند ميل راډیو او دوردرشن 

د نادرو ریکارډونو ریلونه لري او د 

فرهنګ او برشي منابعو د پراختیا 

وزارت په مساوي توګه د بې مثاله 

کتابونو او اسنادو بیالبیلې زیرمې لري. 

که څه هم دا ټول مواد په بیالبیلو 

موقعیتونو او ادارو کې ساتل شوي. 

په تیرو وروستیو کلونو کې ددې زیرمو یو لوړ شمیر 

ډیجیټل هم شو خو دا ځلې ښايي بیالبیلو انټرنټي پاڼو 

او رسورونو ته پورته يش. ميل مجازي کتابتون به دا 

ټول بیل شوي موقعیتونه رسه ونښلوي او ټول مواد به 

د فرهنګ وزارت د کتابتون ګډه منيش اغلې رسیا ګوها د یوې مهمې غونډې پر مهال

 

د هیواد مجازي 
کتابون موخه لري چې 
د هیواد بیالبیل آیالتي 
کتابتونونه په ډیجیټل 

شکل سره ونښلوي
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د هند ولسمرش ډاکټر پراناب موکرجي او لومړی وزیر 

ښاغلی نارندرا مودي د فرانسې له ولسمرش رسه په 

څنګ کې ارام ناست وه او د سږ کال د جمهوریت د 

ورځې له رسم ګذشت څخه د لیدنې 

پر مهال دغو سیايس ماهرینو د هند او 

فرانسې تر منځ د سرتاتیژیکو همکاریو 

په هکله په بحث کولو ځانونه مرصوف 

کړي ول. ددوی د فوکس اصيل نقطه د 

رافیل او د هستوي ریکټورونو معاملو، 

په هند کې د سامرټ ښارونو پروژې 

په پرمختګ کې د فرانسې مرستې او 

د اقلیمي بدلون رسه د مبارزې لپاره 

نړیوالې بودیجې په څیر لوړ ارزښت لرونکو مسایلو ته 

وه. بې له شکه چې ټولې یادې شوې مسئلې د دواړو 

هیوادنو د اړیکو په پراختیا کې اړینه ونډه لري خو تر 

څنګ یې د هند او فرانسې د اړیکو د پراختیا لپاره یو 

بل داسې پرمختګ موجود وه، چې د لوبې د بدلولو 

وړتیاوې له ځانه رسه لري. 

د 2015 کال د اکتوبر په 82مې 

نیټې، هند او فرانسې د کلکتې په 

ميل کتابتون کې د لیکلو میراثونو د 

پرمختګ او چاپ په موخه د درک 

او پوهې یو قرارداد السلیک کړ. دغه 

تړون د دواړو هیوادونو تر منځ پراخو 

همکاریو ته الره هواره کړه. هند 

د خپلو اثارو او پخوانیو اسنادو د 

ډیجټيل کولو په هڅه کې دی او فرانسه له تیرو اوه 

کلونو راهیسې په همدې کار بوخته ده. ددې پروژې 

لومړی وزیر ښاغلی نارندرا مودي د فرانسې له ولسمرش ښاغيل فرانسویس هولنډ رسه په نوي دهيل کې

هند او فرانسې د لیکل 
شوي میراث ساتنې، 
پراختیا او چاپ په 
موخه هوکړه الیک 

السلیک کړ
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همکاري

هند او فرانسې د لیکلو میراثونو او ریکارډونو د ساتنې او چاپ په موخه د ډیجیټل رشاکت او 
د ټکنالوژی د لیږدونو په برخو کې د همکاریو ژمنې وکړې 

لیکواله:  مایوري موکرجي

د مدين اړیکو له 
رسه ټینګول
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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
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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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هند او فرانسه د مدنیت ډیرې اوږدې اړیکې لري، چې د مغلو د سلطنت له پیل څخه نیولې تر 
هغو ورځو پورې ددغو اړیکو سلسله موندلی شو چې د دواړو نړیوالو جګړو پر مهال د فرانسې له 
قلمرو څخه په زرګونو هندي عسکرو دفاع وکړه. او کله چې هند له کړکیچونو رسه سم مخ وو، د 
فرانسې لخوا د اصويل مالتړ او خپلواکې اندیښنې په څرګندلو رسه دا اړیکه ال پیاوړې شوې. د 
اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه اوس د هند او فرانسې د ګډې اجنډا له مهې برخې څخه شمیرل 
کیږي. هند ته په خپل دوهم سفر کې، د فرانسې ولسمرش ښاغيل فرانویس هولنډي د ملریز اتحاد 
سکرتریت پرانیستو، چې دا تر دې مهال په ګورګاو کې د پاریس د غونډې یوه بله السته راوړنه 
وه. هغو موخو او ژمنو ته توجه وشوه چې تر 2020 او تر هغې وروسته کلونو لپاره ټاکل شوې وې. 
همدارنګه ښاغيل هولنډي د جمهوریت ورځې د 67مې کلیزې مرش میلمه وه، چې هند پکې خپل 
نظامي قدرت، کلتوري پیاورتیا او اقتصادي زیرمې نندارې ته وړاندې کړې. د همکارۍ په برخه 
کې موږ د هغه هوکړه لیک په هکله هم خربې کوو چې هند او فرانسې د یو بل د وړتیا او مهارتونو د 
پیاوړتیا لپاره د تخنیکي پوهې د رشیکولو په موخه السلیک کړ. په هغو حقایقو هم رڼا اچول کیږي 
چې په لومړي ځل بهرنيو عسکرو –  چې د فرانسې د عسکرو په 35 پیاده پوځي کنډک پورې تړاو 

لري – د سږ کال د جمهوریت د ورځې په مراسمو کې رسم ګذشت تررسه کړ.  

په کلتوري برخه کې موږ تاسې ته د جیپور د ادبیاتو له فیسټوال څخه په زړه پورې قصې راوړي. د 
نړۍ د لویو اديب فسټیوالونه له جملې څخه ددغه فیسټیوال نهمه ګڼه تررسه شوه چې پراخ مسایل 
پکې وڅیړل شوه، په منځیني ختیځ کې د روان انقالب څخه نیولې د پخواين هند د پوهنې په 
سیسټمونو نظرونه ورکړل شوه. په میرايث برخه کې د حیدرآباد له یاده وتلو ماڼیو په هکله تاسې ته 
مالومات درکول کیږي. د پرمختګ په برخه کې موږ د سوریا د پروژې په هکله خربې کوو چې د 
انرژۍ پاکې او پرمختللې ټکنالوژی ته د هیواد په اطرافو کې د میشتو خلکو د الس ريس د زیاتولو 

په موخه پلې کیږي. 

د هرن برخې په پاڼو کې به تاسې هغه رنګین رسمونو ووینی چې له بیهار ایالت څخه رسچینه اخيل 
او د هنديس شکلونو په لرلو رسه عموماً په ګوتو، برشونو، کڼکو او طبیعي رنګونو په وسیله رسم 
شوي دي. د څار برخې تاسې د هیواد د چایو لویو ځایونو ته بیایي. موږ په چندیګړ هم رڼا اچولې 
او پداسې یو ښار کې مو فرانسوي نفوذ څرګند کړی چې د عرصي هندي ښارونو د پالن جوړونې 
لپاره د منونې په توګه منل شوی د فوري انځور په برخه کې تاسې په سیکیم کې د پټو زرو د موندلو 
په سفر بیول کیږی او تاسې ته د شامل ختیځ ایالت ښکلې منظرې ترشیح کیږي. د خربو اترو په 
برخه کې موږ له فلمي ستورې دیپیکا پاډوکون رسه خربې کړي، چې په پیکو، متاشا او باجیراو 

مستاين فلمونو کې د حیرانوونکي رول په لوبولو رسه یې 2015 کال په خپل 
نوم کړ. دغه فلمي ستورې داسې احساسوي چې موږ باید لیوال واسو یا 
هغه کار وکړو چې موږ یې په خپل ځان کې لیوالتیا وینو. خو د هغې په 
وینا تر ټولو مهمه داده چې د کار کولو پر مهال باید موږ له خپل کار څخه 

خوند واخلو. 

ویکاس سواروپ

راتلونکي

د چندیګړ د 

معامرۍ څار

فرهنګ

د جیپور اديب فیسټوال

خربې اترې

دیپیکه پاداکون

پرمختګ

د سوریا پروژه

هند ليد
30 ټوک ■ 2 ګڼه ■ مارچ-اپریل 2016

Edit Note_Pashto.indd   4 03/03/16   5:38 PM



هوال مهاال

د سیکانو هوال مهاال کلنۍ جشن اصالً د پنجاب 

په انندپور صاحب ګورودواره کې ملانځل کیږي. 

دغه مراسم د ګورو ګوبیند سینګ چې د سیکانو 

نهم ګورو دی رامنځته شوي تر څو د لښکري روزنو 

او تقلیدي مترینونو او مذهبي یو ځایي حرکت په 

تررسه کولو رسه د سیکانو ټولنه پیاوړې يش. 

کله: د مارچ 25م-27م

چیرته: پنجاب، هند

ګوډ فرایډۍ یا ښه جمعه

پدغه ورځ له پاک عید څخه وړاندې د جمعې په 

ورځ د عیسی له تصویر او په کالوري کې د هغې 

د مړینې او راپرځیدل ملانځل کیږي. په ځینو 

کلیساګانو کې دغه ورځ په عبادت، د حمد او ثنا په 

رسودونو، ځانګړو خدمتونو، رسم ګذشت یا په آزاده 

فضا کې په لوبو رسه ملانځل کیږي تر څو د عیسی 

د آخري ورځو یاد تازه يش. 

کله: مارچ 25م

چیرته: په ټول هند کې

بیساخي

دغه جشن په پنجاب آیالت کې په ځانګړي 

ډول د سیکانو لخوا ملانځل کیږي. دا هغه 

ورځ هم ده کله چې د سیکانو وروستي او 

10م ګورو خالصه جوړه کړه تر څو د لوړې 

او ټیټې درجې خلکو تر منځ توپیر له منځه 

الړ يش. 

کله: د اپریل 13م

چیرته: پنجاب، هند

امبیدکر جیانتی

هیواد به سږکال د اپریل په 14مه د بابا صاب 

بیمراو امبیدکر د پیدایښت 125مه کلیزه 

وملانځي. مرکزي حکومت په پام کې لري 

چې د ډاکټر امبیدکر د پیدایښت ورځ د ميل 

بندهوتوا/سمرساته دیواس په نوم وملانځي.

کله: د اپریل 41م

چیرته: په ټول هند کې

د میراث نړیواله ورځ

یونیسکو )UNESCO( د خلکو د پوهاوي لپاره 

دغه ورځ رامنځته کړې تر څو په نړۍ کې 

ارزښت لرونکو شتمنۍ او فرهنګي میراثونو 

خوندې پاتې يش. ددغې ورځې د ملانځلو لپاره، 

د پوهاوي بیالبیل کمپونه او فعالیتونه په پام کې 

نیول شوي دي.  

کله: د اپریل 18م

چیرته: په ټول هند کې

بوهاګ بیهو

بوهاګ بیهو چې د ټولو دریو بیهوګانو تر منځ یو 

تر ټولو مشهور بیهو دی په بوهاګ کې په آسامي 

میاشت کې راوپرځیده. دا چې په رونګايل بیهو 

باندې هم مشهور دی په شامل ختیځ آیالت کې 

د کرهنې د فصل د پیل څرګندونه هم کوي. 

کله: د اپریل 14م

چیرته: آسام، هند

پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 
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