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

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

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

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

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

PASHTO
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خربې اترې

هندوستان•سفر•پر•مهال•د•ټیسټ•میچونو•د•کپټانۍ•د•پیل•

پر•مهال•د•دوه•سلیزو•د•وهلو•په•ریکارډ•رسه•ځان•له•ګریګ•

چاپیل•رسه•برابر•کړ•چې•لوړوايل•دغه•رښتیني•مقام•ته•

یوازې•په•مترکز•رسه•رسیدلی•شې.•

لکه•څنګه•چې•د•NBA•الرښود•میکل•جوردن•ویيل•وو،•

“ما•پخپل•مسلک•کې•له•9,000•څخه•ډیر•شاټونه•خطا•

کړي•دي.•ما•شاوخوا•300•لوبې•ګټلې•دي.•

شپږویشت•ځله،•په•ما•باور•شوی•چې•د•لوبې•

ګټلو•شاټ•دې•ووهم•خو•راڅخه•خطا•شوی•

دی.•زه•پخپل•ژوند•کې•بار•بار•ناکام•شوی•

دی.•او•همدغه•زما•د•بریالیتوب•المل•دی.”•

د•ویرات•برخلیک•هم•همداسې•دی.•د•

ځان•د•ښوايل•په•الره•کې•هغه•نه•یوازې•پدې•

لټه•کې•دی•چې•د•بیټ•وهلو•مهارتونه•لوړ•

کړي•بلکې•همدارنګه•د•توپ•اچونې•او•توپ•

نیونې•ښوايل•ته•هم•پوره•وخت•ورکوي.•او•

کله•چې•تاسو•پدې•حقیقت•پوه•شی•چې•

هغه•اوس•26•کلن•دی،•تاسو•ټول•به•په•دغه•عمر•کې•د•

هغه•په•خپل•نوم•د•معجزو•او•ریکارډونو•په•ګټلو•حیران•

شی•چې•همدارنګه•یې•ډیر•ځله•هندوستان•ته•ویاړ•او•هیله•

راوړې•ده.

یو•توپ•ویشتونکی•لیدلی•يش•چې•توپ•د•کرښو•څخه•

پورته•له•پولې•ایخوا•اړول•کیږي.•ددې•رسبیره•یوه•بله•وړتیا•

یې•دا•ده•چې•د•توپ•وهلو•پر•مهال•اوږده•شاټونه•وي•او•تا•

ته•د•یوه•شاهکار•بیټسمین•زهنیت•درکوي.•د•توپ•نیونې•

او•تصاديف•توپ•اچونې•او•ویکټ•اخیستلو•پر•مهال•د•هغه•

بشپړ•انعکاس•نورې•مهمې•ځانګړنې•دي.••

که•څه•هم•ښايي•ویرات•د•د•سنیل•

ګواسکر•او•سچین•ټنډولکر•په•څیر•د•خدای•

لخوا•ورکړل•شوی•طبیعي•استعداد•ونلري،•

خو•په•ستلونو•خولې•چې•هغه•دغه•ځای•ته•د•

رسیدو•لپاره•بهويل•د•ستایلو•وړ•دي.•ډیری•

ښايي•لدې•خربې•رسه•هم•

رضایت•ولري•چې•هغه•تل•

له•خرابو•حاالتو•رسه•مخ•

شوی•دی•او•نه•یې•هم•د•

نورو•لوبغاړو•په•څیر•ښه•

پیل•درلود.•تر•ټولو•ښه•

خربه•دا•وه•چې•ځانته•یې•هدف•ټاکلی•

وو•او•د•خپلو•تخنیکو•بشپړولو•لپاره•یې•

په•ډیر•زغم•رسه•کار•کړی•دی.•

هغه•پدې•وروستیو•کې•رسیلنکا•ته•د•

هغه•پدې•وروستیو•
کې•د•ټیسټ•

میچونو•د•کپټانۍ•
د•پیل•پر•مهال•د•
دوه•سلیزو•د•وهلو•
په•ریکارډ•سره•ځان•
له•ګریګ•چاپیل•
سره•برابر•کړ

د•ساعت•د•ستنې•رسه•سم•له•پورته•چپ•لوري•څخه:•ویرات•کوهيل•د•هندوستان•ولسمرش•ډاکټر•پرانات•موکرجي•څخه•د•ارجونا•جایزه•ترالسه•کوي؛•د•

سلیزې•وهلو•وروسته•د•ټیسټ•کپتان•او•کوهيل•د•ټینس•ستوري•روګر•فیډرر•رسه•د•عکس•اخیستلو•پر•مهال
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د ویرات ریکاډونه او السته راوړنې

• په•ODIs••کې•د•هندي•بیټسمین•لخوا•)په•52•توپونو(•تر•ټولو•تیزه•سلیزه	
• د•کرکټ•تر•ټولو•تیز•هندي•لوبغاړی•چې•پهODIsکې•یې•1000•منډې•پوره•کړې	
• د•کرکټ•تر•ټولو•تیز•هندي•لوبغاړی•چې•په•ODIs•کې•یې3000•منډې•پوره•کړې	
• د•کرکټ•تر•ټولو•تیز•هندي•لوبغاړی•چې•پهODIs•کې•یې4000••منډې•پوره•کړې	
• د•کرکټ•تر•ټولو•تیز•هندي•لوبغاړی•چې•په•ODIs•کې•یې5000••منډې•پوره•کړې	
• د•کرکټ•تر•ټولو•تیز•لوبغاړی•چې•په•ODIs•کې•یې6000••منډې•پوره•کړې	
• د•کرکټ•تر•ټولو•تیز•هندي•او•له•هاشم•امله•څخه•په•ټولو•کې•دوهم•تر•ټولو•تیز•لوبغاړی•	

چې•په•ODIs•کې•یې•10•سلیزې••پوره•کړې•
• د•کرکټ•تر•ټولو•تیز•هندي•او•له•هاشم•امله•څخه•په•ټولو•کې•دوهم•تر•ټولو•تیز•لوبغاړی•	

چې•په•ODIs•کې•یې•15•سلیزې••پوره•کړې•
• د•کرکټ•تر•ټولو•تیز•هندي•او•له•هاشم•امله•څخه•په•ټولو•کې•دوهم•تر•ټولو•تیز•لوبغاړی•	

چې•په•ODIs•کې•یې•20•سلیزې••پوره•کړې•
• یوازې•دریم•بیټسمین•چې•په•اسټرالیا•کې•یې•د•سیریز•پر•مهال•یې•په•4•ټیسټ•لوبو•کې•په•	

سلګونو•منډې•وکړې
• اسټرالیا•ته•د•ټولو•تللو•هندي•بیټسمینانو•څخه•د•ډیرو•منډو•وهونکی.•کله•چې•121•ته•	

ورسیده،•د•ډیویډ•د•619•منډو•ریکارډ•څخه•تیر•شو•چې•دغه•منډې•یې•په2003/04•
کالونو•کې•کړې•دي.

• په•سینګل•رسیز•کې•د•سلیزو•د•ډیر•شمیر•په•برخه•کې•اوس•له•سنیل•ګواسکر•رسه•یو•	
برابر•دی.•ګواسکر•د•ویسټ•انډیز•پر•وړاندې•په•خپل•مسلک•کې•دوه•ځله•څلور•سوه•

منډې•کړي•دي.
• په•ټي•ټوینټي•لوبو•کې•له•تر•ټولو•تیز•د•1000منډو•وهونکی	

هغه•څه•چې•پدغه•
الر•کې•له•نورو•
څخه•د•ویرات•د•
لوړوالي•نښه•ده•د•
هغه•تخنیک•او•ښه•

اخالق•دي

یرغلګر•او•تراوسه•چاالک•ویرات•تراوسه•خپله•پاملرنه•او•

مترکز•په•منډو•پسې•منډو،•سلیزو•پسې•سلیزو•او•بري•پسې•

بري•باندې•ساتلی•دی.•ددغې•حوصلې،•استحکامت•او•

مترکز•پایله•د•کرکټ•یو•داسې•لوبغاړی•دی•چې•نه•یوازې•

له•مقابل•لوري•څخه•ویره•لري•بلکې•د•کرکټ•

ډیرو•تازه•لوبغاړو•لپاره•د•روحیې•اخیستلو•یو•

ښه•سمبول•هم•دی.••

هغه•څه•چې•پدغه•الر•کې•د•ویرات•او•

نورو•تر•منځ•د•توپیر•نښه•ده•د•هغه•تخنیک•

او•ښه•اخالق•دي.•د•فاصلو•رامنځ•ته•کولو•

لپاره•هغه•څه•چې•نوموړي•ته•ښه•نامناسب•

حالت•وربخښي•او•د•هغه•جادويي•وړتیا•ده•

جام•وګټلو.•له•هغه•وخت•راهیسې•ډیر•څه•بدل•شوي•دي.•

د•نن•ورځې•ویرات•په•خپل•زور•د•څو•ریکارډونو•او•

السته•راوړنو•په•ګټلو•رسه•د•هندوستان•د•کرکټ•ستوری•

دی•چې•د•ټیسټ•لوبو•کپتاين•یې•پدې•برخه•کې•یوه•بله•

مهمه•برخه•ده.•خو•هغه•څه•چې•اوس•هم•

ژوندي•پايت•دي•د•هغه•د•ګټلو•تنده،•خپل•

هدف•ته•د•رسیدلو•تکل•او•د•خپلو•خوبونو•د•

رښتیا•کولو•لیوالتیا•ده.•

ددغې•الرې•په•هر•ګام•کې•یې•غیرواقعي•

غوښتنې•درلودې•لکه•له•بل•چا•رسه•نه•بلکې•

له•سچین•ټنډولکر•رسه•ځان•پرتله•کول•او•

لدې•سرتې•غوښتنې•یې•ځان•ته•ټاکلې•وې.•
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د•دهيل•هلک•چې•په•یو•داسې•سړي•بدل•شوی•دی•چې•کولی•يش•د•مجللو•
الرو•په•لور•د•هندوستان•کرکټ•کورس•ته•الرښوونه•وکړي

ویرات•کوهيل•د•کرکټ•په•سرتې•درجې•کې•د•2008•

کال•د•19•کلنو•نړیوال•جام•کې•د•هندوستان•ټیم•د•

کپتان•په•توګه•راڅرګند•کړ.••د•هغه•زیرک•مرشتوب،•

په•ګروپي•میچ•کې•د•ویسټ•انډیز•پر•وړاندې•په•

75•توپونو•100•منډې•او•تر•ټولو•مهم•د•نیوزلینډ•پر•

وړاندې•په•نیمه•پای•لوبه•کې•43•منډو•هندوستان•له•

سهیيل•افریقا•رسه•په•پای•لوبه•کې•هم•ښه•وځلوه.•

ددغه•هلک•په•سرتګو•کې•انعکاس•کیدونکی•هدف•

چې•اوس•هم•سرت•ځواک•لري•ددې•المل•ګرځیدلی•چې•

لده•څخه•یې•د•نن•ورځې•داسې•شخصیت•جوړ•کړی•

دی.•اوه•کلونه•وړاندې•دغې•ډلې•چې•د•دهيل•ددغه•

هلک•لخوا•رهربي•کیږي•په•کوال•ملپور•کې•یې•د19کلنو•

د•شیبو•سړی

لیکواله:  امي یا دوساين

Conversation virat_Kohli_Pashto.indd   89 03/11/15   6:53 PM



             Like 
MEA INDIA

             Follow 
@MEAINDIA 

                 Channel 
MEA INDIA

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

طریقه
وریژې ښې په اوبو کې ومینځئ، ټول مساله جات 	 

په بلینډر کې واچوی او پوډر ترې جوړ کړئ. 
دغه میکس شوي مواد یوې خواته کیږدئ.

تیل یا غواړي په دیګ کې رسه کړئ. پیاز او 	 
شنه مرچ ورزیات کړئ. تر هغې یې رسه کړئ 

چې طاليي يش.
رومیان ورزیاته کړئ او ښه یې ولړئ. د زنجبیل 	 

هوږې خمیره ورزیاته کړئ. تر یوې دقیقې 
پورې یې غوړیو کې رسه کړئ.

مالګه، کورکمن، مرچ او ګشنیز ورزیات کړئ. 	 
تر 30 ثانیو پورې ولړئ.

څنګ ته ایښودل شوي ترکیبي مواد ورزیات 	 
کړئ او ښه حرکت ورکړئ.

چرګه ورزیاته کړئ او ښه یې ګډ کړئ. په 	 
کمزوري اور یې تر15 دقیقو پورې پخې کړئ. 
کله چې کم يش، وریژې ورزیاتې کړئ او ښه 

یې ګډ کړئ. 
4 نیمې پیالې اوبه ورزیاتې کړئ. جوش ورکړئ، 	 

په کمزوري اور یې په بخار کې تر لومړي 
شپیلک پورې پاخه کړئ. بیا یې د پنځو دقیقو 
لپاره په کمزوري اور پریږدئ. اور بند کړئ او 

له قاچوغ پنجې رسه یې ډډې کړئ.
د بادرنګو له ریتې رسه یې چمتو کړئ.	 

مواد     
1 کیلو چرګه

750 ګرامه بسمتي وریژې
250 میيل لیټره تیل یا غواړي

200 ګرامه نري ټوټه شوي پیاز
6 ګرامه شنه مرچ

100 ګرامه ښه ټوټه شوي رومیان
50 ګرامه د زنجبیل هوږې خمیره

2 ګرامه د کورکمن پوډر
5 ګرامه د مرچو پوډر

4 ګرامه د ګشنیزو پوډر
75 ګرامه د ګشنیزو پاڼې

5 د کورکمن پاڼې
د رضورت په اندازې مالګه

د بریاين د مسالې پوډرو لپاره
2 ګرامه د دالچیني لرګی

2 ګرامه د رازیانې تخم
 3 ګرامه کالپايس/د تورې 

ډبرې ګل
2 ګرامه د شنې زیرې تخم

2 ګرامه لونګ
2 ګرامه هیل

2 ګرامه تور هیل

تاالپکاټو کوژي بریاين

کالیاني بریاني په 
بریاني کې د غوړې 

شوې غوايي غوښې او 
د رومیانو دڼیې خوند 

کارول مشهور کړل

د حیدرآباد بریاين له هغې وروسته رامنځته شوه کله 

چې اورنګزیب د حیدرآباد د نوي حاکم په توګه نظام 

امللک وټاکلو. هغه ډول کاچي بریاين تیاره شوه او وروسته 

د بریاين شاخوا 50 ډوله پکې رامنځته شول چې له کب، 

میګو کب، مړز یا کرک او د هوسۍ په غوښې کې پخیدلی 

يش. یا کالیاين بریاين، چې د بیدار )کرناتاکا( د کالیاين 

نوابانو میراث دی، چې په بریاين کې یې په 

سبزۍ کې د پخې شوې غوايي غوښې او د 

رومیانو دڼیا خوند استعامل یې مشهور کړ. 

له بل پلوه، په پیښورۍ بریاين کې د رسې 

او سپینې لوبیا کابلۍ چنا، تورو نخودو او 

شنو مټرو له موم پلیو، بادامو، د ګالب 

له اوبو او زعفرانو استعامل شوی تر څو د 

خوند کچه یې لوړه يش. 

که څه هم په شاهي نسبونو کې د بریاين وړاندې کولو 

هرن د نوابانو درنښت وو، ددغه عريب پخيل ځینې بهرتین 

نوښتونه له سهیل څخه راغيل چې امبور بریاين یې یوه 

بیلګه ده چې د سیراګا سمبا وریژو رسه چمتو کیږي، د 

تامیل ناډو دودیز ډول له اربوریو وریژو څخه چمتو کیږي 

او پخيل ته د ریسوټو پریامين ورکوي یا د ډنډيګل د 

کورکمنو بریاين چې کورکمن پکې په وریژو کې د غوښې 

له زیاتولو څخه وړاندې د خوند لپاره کارول کیږي.د ټیپو 

سلطان د خوښې وړ خواړه د کاليکوټ بریاين وه چې له 

رسکې څخه تیار شوي اچار او د کوپرې په تیلو کې ورته 

شوي پاپاډ رسه د بریاين تیارولو هرن معريف کوي، ورپسې 

د رومیانو بوهري بریاين ده چې له مستو او ډبرینې مالګې 

رسه چمتو کیږي. 

د حیرانتیا وړ خربه نه ده کله چې 

پرتګالی کشیش فرا سبسټیین مرنیکو په 

هندوستان کې د شاهي 

کورنیو لیدلو ته راغلی 

وو ویيل وو، “بریاين د 

پخيل ښه امتیاز دی. 

شتمن، نامتو، شاه او 

غیرارشافیان ټول وررسه مینه لري او 

حتی دغه خواړه یوازې د میلمنو لپاره نه 

تیاریږي.” سل کاله وروسته مرنیکو پدې 

پوه شو چې دا هغه شاهي خواړه دي چې 

ټول به مینه وررسه لري او د ټولو لپاره به 

چمتو کیږي!
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چپ لور ته: نواب ترکاري بریاين او 

الندې: دوم کې چیکن بریانی

همدغې طریقې رسه پخول کیدې البته د وریژو دانې به 

یې د مرواریدو په شان وې چې د کورکمن، ګشنیزو، تور 

مرچو او بوی پاڼې په څیر مساله جات هم ور اچول کیږي. 

په زړه پورې خرب خو دا ده چې د مغلو بریاين ته تر ډیره 

وخته پلو ویل کیده.

په حقیقت کې، عین اکربي، چې د شاهانو د دود 

خواړو یوه مهمه برخه وه، د بریاين او پلو تر منځ هیڅ 

توپیر نه يش کولی چې د اوتومان له امپراطورۍ څخه 

راغيل دي. د شاه دریوس په اړه ویل کیږي چې د نن 

ورځې عرصي پلو یې رامنځته کړی دی چې مونږ پدې 

ګالب، ګرز، هیل او دالچیني پکې کاروو چې باالخره یې د 

بریاين چوکاټ ځانته غوره کړ. په فولکلور کې راغيل چې 

حتی ممتاز محل د غوړې شوې غوښې له تخنیک رسه 

له همدغه ډول ډول څخه ګټه اخیسته چې په کباب کې 

به یې کاروله تر څو بریاين منداره واويس او نورو اضايف 

موادو ته اړتیا ونلري.

د مسافرت نامتو تاریخپوه البیروين د خپل سفر په 

ویناوو کې په هندوستان کې د بریاين په څیر د جوړو 

خواړو د شتون یادونه کړې ده او لدې وړاندې چې مغل 

یې نظامي اړتیاوو پوره کولو لپاره مشهور کړي ډیرو 

پاچاهانو لخوا یې ذایقه لیدل شوې ده. 

نو آیا دغه ډول په موپله کوژي بریاين یا تاالسیري 

بریاين پورې تړيل چې د بریاين د کورنۍ تر ټولو پخوانی 

غړی دی؟ انسان پوهان پدې باور دي چې دغه طریقه له 

ماپیال بریاين څخه اخیستل شوې چې د دم له هرن څخه 

اخیستل شوې ده چې دغه ډول بریاين لدې وړاندې چې 

مغل بریاين مشهوره کړي موجودې وې او له کوچنۍ 

دانه لرونکو وریژو چې جریکاشال ورته وايي چمتو کیده 

او یوازې همدغه پخيل ته یې خوشبو ورزیاته کړه. خو د 

خواړو تاریخ پوهان د بریاين پیدایښت د  1500 کلونو له 

منځ څخه نیولې د 1600 کلونو تر منځ ګڼي.

ځینې پدې باور دي چې اصالً پلو وو چې په بریاين بدل 

شو او نوم یې د ملکې نور جهان لخوا وړاندیز شو تر څو 

د سبزي لرونکو او بې سبزۍ خواړو ته متیز  ورکړل يش. 

پدغه موده کې، بریاين ته په پیاز او نعنا رسه ښکال ورکول 

کیده خو پلو په ګالب او انار رسه ښکلی کیدو. د عطرو 

استعامل د ملکې لخوا ځکه وویل شو تر څو د غوښې خوند 

پکې ورک يش او د هندوانو نجیب خلک وکولی يش له 

پاچا رسه یو ځای ډوډۍ وخوري. 
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بریاني په لومړي 
ځل په کیراال کې 
د عربو لخوا د 

هندوستان ساحلونو 
ته راوړل شول

موندنې څرګندوي چې بریاين په لومړي ځل په دوهم میالدي 

کال کې د وریژو خوشبوداره خواړو په توګه چمتو کیده چې په 

تامیيل ادبیاتو کې ورته اون سورو ویل کیږي

کلکوتې بریایي یې یوه ښه بیلګه ده. د کلکوتې بریاين چې 

د جالوطنۍ پر مهال د واجد عيل شاه په پخلنځي کې د 

زعفرانو په خوشبوداره یخنۍ کې جوړه شوې د صوفیانو 

په میلمستیا کې تیاره شوه. ویل کیږي چې د جالوطنۍ 

په دوره کې، کله چې به ښه بریاين تیاره شوه د شاه د 

غوښې ورکړه ډیره کمه شوې وه چې په هره قاچوغه کې 

به درې تیکې غوښه خلکو ته ورکول کیده او دغه کار 

خلکو ته ستونزمن متام شوی وو. د ډیرې غوښې ښکاره 

کولو لپاره، رساشپز خواړو ته جوش کړې هګۍ او مساله 

جات ورزیاتول تر څو د غوښې په رقم خوند 

ورکړي. واجد عيل له دغه اضافه کولو رسه 

مینه درلوده او دغه ډول لومړۍ بریاين 

رامنځته شوه. البته، وروسته له هګیو رسه د 

چرګې پوستکی او سور کړې ټوټې هم زیاتې 

شوې. 

بله پیښه چې فرهنګ څنګه په بریاين 

اغیزه وکړه په ماتور کایستاس کې چې په 

پخواين دهيل کې له مغلو څخه وړاندې د 

اوسیدو سیمه وه د کاتال بریاين ده. په تاریخ کې راغيل 

چې لومړۍ تاهیري چې وروسته په سبزي بریاين باندې 

بدله شوه له نورو نوښتونو لکه دال کي کلیجي او دال 

کې کیمه رسه یو ځای د خلکو مړولو لپاره جوړه شوه چې 

عدس پکې د غوښې خوند بیاجوړولو لپاره کارول کیده. 

د نرم خوند لرونکې ګوشت بریاين په اړه چې د بهپول 

د بیګم قدوسیه د خوښې وړ خواړو وو ویل کیږي چې د 

مرادآبادي بریاين څخه یې روحیه اخیسته ده چې د وریژو 

د خوند لپاره پکې یخني کارول کیږي. انسان پوهان تل 

وايي چې د لکنوو دوم بریاين روحیه د میپايل بریاين د 

سټایل له جوړولو څخه اخیستل شوې چې غوښه او وریژې 

یې بیلې پخول کیږي او د بارا امام بارا ودانۍ کارګرانو ته 

له ورکولو څخه وړاندې پرده پرې غوړول کیده. همدغه 

ځای وو چې نواب اصف الدوله د نن ورځې مشهور پخيل 

دوم ډول کشف کړو چې باالخره یې د لکنوو بریاين په نوم 

شهرت وموند.

که څه هم ډیری خلک پدې باور دي چې د بریاين 

نوښت لپاره باید د مغلو څخه مننه ويش 

خو داسې معلومیږي چې کلونه وړاندې 

لدې چې مغل له هند څخه خپل کور جوړ 

کړي لومړی زمونږ په ځمکه د عربو لخوا 

په کیراال کې راوړل شوې ده. موندنې 

څرګندوي چې بریاين په لومړي ځل په 

دوهم میالدي کال کې د وریژو خوشبوداره 

خواړو په توګه چمتو کیده چې په تامیيل 

ادبیاتو کې ورته اون سورو ویل کیږي او د 

1600م کال په وروستیو کې د ممتاز محل د جوړښت له 

توضیحاتو رسه ډیر نږدیوالی لري. بریاين چې د فارسی 

له بریان کلمې څخه اخیستل شوی او “له پخولو وړاندې 

د ورتولو” په معنی دی په دود ډول په غوړیو کې په رسه 

کولو رسه تر نرمیدو پورې جوش ورکولو څخه وړاندې 

پخیږي تر څو خوړولو ته چمتو يش او وروسته له بیلې 

پخې/ وریتې شوې غوښې رسه یو ځای کیږي او له ګالب 

او زعفرانو رسه یې پخول پای ته رسیږي. اون سورو هم په 
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FLAVOURS OF BIRYANI
Biryani could easily fit the description of a national dish, given that 

every state has its own variant with a history to go with

GULEZAR BIRYANI  
(HIMACHAL PRADESH)
A brilliant creation from Jahangir’s royal 
kitchen, it was an ode to Mehrunissa who 
loved flowers. Gulezar Biryani was the 
recreation of the Valley of Flowers on the 
plate and slightly sweet in taste

SHIKAMPURI  
PILAF (PUNJAB)
The gem from the House of 
Patiala, the Shikampuri Pilaf is 
characterised by its succulent, 
dry fruit stuffed breast pieces 

QUBOOLI (DELHI)
Popular among the old settlers of 
Delhi, Qubooli was refined during 
Aurangzeb’srule. A staunch vegetarian, 
Aurangzeb preferred biryani made with 
rice, Bengal gram, dried apricot, basil, 
almond and pukki style curd  

KAMPURI BIRYANI 
(ASSAM)
Originating from the town of 
Kampur, this variant is cooked 
like pilaf where the meat is 
first cooked with peas, carrot, 
wild mushroom and other 
vegetables and then rice is 
mixed into this potpourri with 
cardamom and nutmeg

MEMONI BIRYANI 
(GUJARAT)
Similar to Sindhi Biryani, 
the  Memoni Biryani is 
usually prepared with lamb 
and less food colouring and 
uses tomatoes to lend it 
extra tanginess. A House of 
Kathiawar speciality 

CALCUTTA BIRYANI 
(WEST BENGAL)

Developed under Nawab Wajid 
Ali Shah during his exile, this 

variant is recognised for its 
subtle use of spices  and the 

quintessential presence of egg. 
It also uses a combination of 

nutmeg, saffron and kewra to 
give it its signature aroma  

BOMBAY BIRYANI 
(MAHARASHTRA)
What makes this biryani 
unique, the use of potatoes 
and the Ottoman pilaf-style of 
cooking which leaves the rice 
slightly sticky and moist

HYDERABADI BIRYANI 
(TELANGANA)
The best example of blending Mughlai 
and Andhra culinary style, the 
Hyderabadi Biryani is known for its 
unique blend of spice and the use of 
kachcha gosht. The vegetarian version 
here is called tahari

KASHMIRI BIRYANI
Characterised by its no onion, no 
garlic use, the Kashmiri Biryani is 
perhaps the brightest gem of the 
Kashmiri Hindu cuisine that finds 

a common resemblance to the 
biryani that arrived with Taimur

LUCKNOWI BIRYANI (UTTAR PRADESH)
Based on the Persian style of cooking, the Lucknowi 
Biryani is considered to be the original Dum  
Pukht-style, subtly spiced and ittar using biryani 
where the meat and rice is kept al dente 
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دغه افسانوي بریاين د وریژو، غوښې او د په زړه 
پورې مسالجاتو د مخلوط یو ځای کولو څخه ډیره 

ساده ده

هیڅ ډول خواړه د انسان زړه په ځان پسې دومره نه تړي 

لکه بریاين! ددغه شاهي خواړو تش په نوم اخیستلو رسه 

تاته د مساله داره وریژو خوند احساس يش چې په نرم اور 

پښې شوې ابداره غوښې ټوټې رسه چې د لونګو بوی هم 

پکې وي ډیر خوند کوي. دا د مغلو میرايث ډالۍ ده چې 

په ټول هندوستان کې یې شاوخوا 26 بیالبیل ډولونه خپاره 

شوي دي چې هر یو یې ځانته شناخت، خوندونه او کیسې 

لري. 

د هندوستان تر ټولو ښه پخيل د منځني ختیځ په 

شمول نړۍ ته صادریږي چې د هندوستان بریاين پلو 

نه یوازې هغه خواړه دي چې شاهي مالتړ لري بلکې د 

پخيل په نړۍ کې د عربو د شپو مالتړ چیرته چې یوه 

کیسه پای ته رسیږي او بله پیلیږي هم وررسه مل دی. د 

د بریاين 
لویه کیسه

لیکواله:  مدهولیکه داش
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خپلو ملګرو او میلمنو ته ددغو خوندورو خواړو 
میلمستیا ورکړئ

ټرایفل پوډینګ
د چمتو کولو موده 30 دقیقې؛

د پخيل موده 10 دقیقې؛ د 4 کسانو لپاره

مواد
23 سانتي مرته )9”( ګرد سپنجي کیک، 4 سانتي مرته 

)1/2-1”( پنډ، 1 پیاله د ځمکنیو توتانو جیيل، 2 پیالې د 

وانیال فرنۍ روب )په بازار کې موجود دی(، 1/2-1 پیالې د 

نارنجو جوس، 2 قاچوغې شیري یا لیکور )په خپله خوښه(، 

1/2-1پیالې ټوټه شوې میکس تازه میوه، 1 پیاله خوځول 

شوی کریم، 1 سپین او ټوټه شوی کیوي، 10-8 دانۍ 

ځمکني توتان، 10-8 دانې تور انګور

طریقه
جیيل او د فرنۍ روب د هغوی په اړوندو پاکټونو باندې 

د ورکړل شوو الرښوونو رسه سم چمتو کړئ. سپنجي 

کیک په افقي ډول په درو برخو ټوټه کړئ. د ګالس بیخ 

د سپنجي کیک د ټوټو په خط کش 

کړئ او د نیمې پیالې د نارنجو 

جوس او د لږ څه شیري/لیکور 

څخه یې ډک کړئ. د دریمې 

برخې میوې، دریمې برخې 

جیيل او دریمې برخې روب 

رسه یې وپوښئ. د کیک 

خطونه بیا پرې کړئ. رس یې 

په کریم رسه ښکلی کړئ او 

له کیوي، ځمکنیو توتانو او 

انګورو رسه یې سینګار کړئ.

په بخار پخه شوې د پوډینګ ډوډۍ
د چمتو کولو موده20  دقیقې؛

د پخيل موده20  دقیقې؛ د 4 کسانو لپاره

مواد
2 ټوټې سپینه ډوډۍ، 3 قاچوغې وچه کوپره، 1/2-1 پیالې 

جوش شیدې، 3 هګۍ، 1 قطی خوږې وچې شیدې، 1 قاچوغه 

د وانیال مواد، 1 پیاله خوځول شوی کریم د ښکال لپاره، 6 رسه 

ګیالس د ښکال لپاره، 21 سانتي مرته )8”( ګرد د کیک قطی

طریقه
ډوډۍ او کوپره په کاسه کې واچوئ. شیدې ورزیاتې کړئ او 

د 10 دقیقو لپاره یې وخوځوئ. مخلوط کن ته یې ولیږدوئ 

او هګۍ، وچې شیدې او د وانیال مواد ورزیات کړئ. په 

منځني ګړندیتوب رسه یې د پنځه دقیقو لپاره ګډ کړئ. دغه 

ګډ شوي مواد د کیک قوطي ته واچوئ. په زرورق رسه یې 

وپوښئ، د نیمه جوش اوبو په سرت لوښي یې د پاسه کیږدئ 

او تر 20 دقیقو پورې بخار ورکړئ. ترې لرې یې کړئ او یخ 

یې کړئ. د تیاري لوخي ته یې انتقال او یخ کړئ. د کریم او 

ګیالس رسه یې ښکلی کړئ.

اهداء: په زړه پورې خوند: سهارنۍ، لوړ چای، میلمستیاوې، د 

پخيل د کتابونو د لړۍ برخه چې د بهرنیو چارو وزارت د ارتینې 

اتحادیې، نوي دهيل لخوا په الره اچول شوې

میوه يي 
خواړه

Recipes_Pashto.indd   80 03/11/15   3:31 PM



n  نومرب-ډسمرب 2015          n 8هند ليد  0

میراث

کالسیک تیاتر د بهارتنتیم په څیر د نڅا ډولونه لري. دوی یوه 

ثابته بڼه لري او یو شمیر کیسې بیانوي

فولکلوریک تیاتر یکشاګانا په څیر ډولونه لري. دوی ډیره زیاته 

آزادي لري خو تراوسه په وړاندې کولو کې سټایيل دي

د کوڅې تیاتر د نوټنکي او تیروکوټو په څیر ډولونو ته ویلی کیږي. 

معموالً د خلکو ساعتیرۍ لپاره اجرا کیږي

په هندوستان کې د تیاتر ډولونه

تیاتر تل د هنر 
پراخیدونکې بڼه 
ده او د وخت په 
تیریدو سره یې 

بدلون موندلی دی

په هندوستان کې تیاتر تل د وخت په تیریدو رسه پراختیا موندلې ده

پنجاب، اندرا پرادیش او کیراال په څیر آیالتونو د 

تیاتر له الرې د ټولنیز بدلون په راوستلو کې فعال 

رول لوبولی دی. خو له خپلواکۍ وروسته، د تیاتر 

ددغه ډول طنزي بڼه د وخت په تیریدو رسه تته شوه. 

سلولوید اهمیت ترالسه کړل او “اماتور 

تیاتر” په دهيل، کولکته، ممبيي او 

چینايي کې خپل برتریت ترالسه کړ. د 

ډرامې ميل ښوونځي او رنګه منډل په 

څیر د تیاتر ښوونځي هم رامنځته شول. 

له آیالتي او ميل کچې څخه په مالتړ 

ترالسه کولو رسه، انفرادي استعدادونو 

هم ښه وځلیدل. د ویجۍ ټنډولکر، بادل 

سیرکر، ګیریش کارناد او همداسې نورو په څیر نړیوالو 

نامتو لوبه لیکونکو د رښتیني تیاتر بل اور په خپل مټ 

ژوندی وسايت. 

راتلونکی
زمونږ په کورونو کې د AV او ډیجیټل میډیا په زیاتیدو 

رسه، داسې اندیښنه ده چې آیا تیاتر به وکولی يش چې 

ژوندی پاتې يش. د تیاتر رییس اتول کامر په خپله یوه 

مرکه کې ویيل وو، “آیا تیاتر په ختمیدو 

دی؟” یوه وژونکې پوښتنه ده. تیاتر تل 

د هرن پراخیدونکې بڼه ده او د وخت په 

تیریدو رسه یې بدلون موندلی دی. د 

نوټنکي، بیديسییا، تیرت په څیر د تیاتر 

څو مشهور ډولونه شتون لري چې په هغو 

سیمو کې چې دوی اجرات پکې کوي 

ډیر سیمه ییز مینه وال لري. د مینه 

والو بیرته جذبولو لپاره تیاتر باید ډیره سیمه ییزه جلوه 

ولري او د هغو خلکو رسه چې دوی اجرات ورته کوي 

باید نږدې اړیکې ولري.
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په هندوستان کې تیاتر تر ډیره بریده د ژبو او سیمو پر بنسټ ویشل شوی دی

د تجربوي تیاتر، د ریښو تیاتر، معارص تیاتر، آوانګار 

تیاتر او له ډرامو وروسته تیاتر په څیر د ډلبندۍ نور 

اصطالحات هم شته چې د خلکو لخوا ویل کیږي خو 

دغه ډول ډلبندي د تیاتر د څیړنې د استداليل معلوماتو 

په دایره کې کارول کیږي.

د بیینګ اتحادیې رییسه، راسیکا د تیاتر بیالبیلو 

ډلبندیو په اړه په بحث کې وايي، “د تیاتر لومړنۍ 

ډلبندي لوک دهرمي )فولکلوریک تیاتر( او نتیا دهرمي 

)کالسیک تیاتر( دی. ما فولکلوریک تیاتر ته د خدايي 

مرامسو تیاتر وایه چې عمومي قاعده نه لري. په ټولنې 

باندې په هزيل طریقې رسه نظر ورکول امکان لري. 

کالسیک تیاتر مدون دی. د بدلون راوستلو حدود یې 

ډیر کم دي.”

د ډلبندۍ په اړه په نورو جزییاتو کې نوموړې زیاته 

کړه چې موسیقي او نڅا تراوسه د هندوستان د تیاتر 

یوه برخه ده. په هند کې، تیاتر په بیالبیلو سیمو کې 

بیالبیله بڼه لري. په مهارشرتا، بنګال، عاسم او ګجرات 

کې مونږ د سوداګریز تیاتر د موجودیت شاهدان یو 

خو په ټول هند کې د تجربوي، ارماتور، سوداګریز، 

عرصي او نوی عرصي په څیر د تیاتر اجرات لیدلی 

کیږي. هرې دورې پخوا ته په کتو رسه بیالبیلې 

موضوع ګانې درلودې. لکه څنګه چې له خپلواکۍ څخه 

وړاندې د ملتپالنې موضوع ګانې ټاکل کیدې، خو کله 

چې هندوستان خپلواکي ترالسه کړه د ملت جوړونې 

موضوع ګانو مترکز ترالسه کړ. د  QTP همکار بنسټ 

ایښودونکی، تیسپو او هرني رییس قصور ټاکور پدميس 

په یقین رسه وايي، “اوسنۍ موضوع ګانې د ځوان نسل 

په بدلون رسه منعکس کیږي. د نورو دورو په پرتله د 

بدلون درجه ډیره برعکس ده او د ګیيل اکویس ورشا 

په څیر کار کولو له الرې وجودي کړکیچ کې د منعکس 

کیدو په حال کې ده. د بیان آزادي د ځوانو لوبه 

لیکونکو لخوا سرت موضوع ګرځیدلې او د پرمختګ په 

اړه اندیښنې خپروي تر څو د لوبې لیکنو په نوو کارونو 

کې خپله الر پیدا کړي.”

)IPTA( د هندوستان د سیايس تیاتر اتحادیه
د تیاتر په اړه د خربو کولو پر مهال دIPTA یادونه 

حتمي ده. د اوتر پرادیش، دهيل، ماهارشرتا، بنګال، 
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په هندوستان کې 
تیاتر د هغو ژبو پر 
بنسټ چې دوی 
اجرات پکې کوي 
ویشل شوی دی

دا واکینګ پات لوبې څخه اخیستل شوې جالبې شیبې

شکسپییر تیاتر ژباړو سرت شهرت وموند. دا یوازې 

هغه وخت چې د تیاتر فرهنګ د ساعتیرۍ له فرم 

څخه د ادب ډګر ته واوخت. ورو ورو، د ادب دایرو د 

“ډرامې” تر څنګ عرصي کیسو ته هم اهمیت ورکول 

پیل کړل.

د پاريس تیاتر
د وخت په تیریدو رسه، نوی ښاري تیاتر 

چې معموالً د پاريس تیاتر په نوم مشهور 

وو بې حده شهرت وموند. دغه ډول 

په تجربو باور درلود او کاملې الحاقي 

نندارې یعنې د لودیځ پر طبیعت والړې 

ډرامې او سیمه ییز عنارص یې لیديل دي. موسیقي 

ددغه ډول یوه اسايس برخه وګرځیده. د سرتو تخنیکو 

پر ځای چې پخوا به تررسه کیدل په طبیعت والړو یا 

افراطي ډرامې تیار په جوړولو ټینګار کیده. 

د تیاتر دغه ډول ډیری د اساطیرې او فولکلور د 

شتون په اړه وو خو عرصي ژوند یې په نښه کاوه. دغه 

پړاو په داخيل محوطو کې تنظیم کیدو، او د عشق او 

طنز په موضوعات به یې تعمق کاوه. ډیر زر تیاتر د 

دهيل، کولکتې، ممبي او چینايي په څیر ښارونو کې 

مسلکي بڼه غوره کړه.  

موضوع ګانې او ډلبندۍ
په هندوستان کې تیاتر تر ډیره بریده 

د ژبو او سیمو پر بنسټ په کومو کې 

چې تررسه کیږي ویشل شوی دی. 

نو په هندوستان کې د ویش یوه الر 

مراټي، بنګايل، هندي، کاناډا، ګجرايت، 

سنسکریټ، ماالیامل او منیپوري ده 

چې تیاتر یې په ډلو ویشلی دی. ځینې ښاري سیمې 

چې څو ژبنی فرهنګ لري لکه ممبي، کولکته، دهيل 

او بنګلورو کې تیاتر د سیمو پر بنسټ هم تقسیم 

شوی دی. اکرثه وخت په فولکلور، کالسیک او عرصي 

ډولونو رسه هم په هندوستان کې تیاتر ویشل کیږي 

خو دغه ډلبندي له خپلواکۍ څخه د پخوا وختونو ده. 
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دا واکینګ پات لوبې څخه اخیستل شوې یوه صحنه

د پارسي تیاتر چې 
د بریتانیا له تیاتر 
څخه یې روحیه 
اخیستل شوې د 
پان انډین تیاتر 

حرکت وو

مذهبي اجراتو پورې تړلی شو چې د هندوستان په 

بیالبیلو برخو کې تررسه کیږي.” نوموړی زیاتوي چې 

د هندوستان د تیاتر فرهنګ تر ډیره بریده د بریتانیا 

له تیاتر څخه اغیزمن وو نه یوازې د بریتانیايي تیاتر د 

اجراتو له سټایلونو څخه بلکې له هغو ځایونو چې تیاتر 

پکې اجرا کیده، د سکریپټ له روایتي 

جوړښتونو او د لوبو تخنیکي ډیزاین 

څخه هم اغیزمن وو. پدغه لیکنه کې 

یاد فاريس تیاتر چې په مببي )اوسنۍ 

ممبي( کې یې له بریتانیي تیاتر څخه 

روحیه اخیستل شوې د پان انډین تیاتر 

حرکت وو.

سرتې اغیزې
ددغو لوبو ډرامتیکه ځال له هغو لوبو کمه نه وه چې 

یو وخت به د یونان او الیزابت د دورې په تیاتر کې 

لیدل کیدې. د لومړیو زر کلونو په پای ته رسیدو رسه، 

د سنسکریټ ډرامې مجلل پایښت لري. د منځنیو 

پیړیو دوره وه چې د سیمې د ژبې ادبیاتو حرکت 

پیل کړ خو په یوې نه یوې طریقې رسه یې په ژباړه 

کې له پاڼو څخه تر پړاونو پورې خپله معنی له السه 

ورکړه. د پخوانیو کالسیکو لوبو اغیزې دلته بیا ځان 

جوړ نه کړی شو. خو بیا هم مذهبي 

او فولکلوریک تیاتر وو چې اهمیت یې 

ترالسه کړ. له دود بګتي حرکت څخه په 

مننې چې په مذهبي ډرامو کې بیالبیل 

نوښتونه رامنځته شول. د هندوستان 

ډرامه چې د سنسکریټ تیاتر یې د 

پردې تر شا والړ دی په 18 مه او 19 

مه پیړۍ کې د بریتانیي امپراطورۍ 

پر مهال بیرته راژوندۍ شوه. د لودیځ 

کالسیک ډرامو ثابتې اغیزې د هندوستان تیاتر ته د 

تازه هوا نفس ورکړو.

د لودیځو کالسیکو ډرامو په ځانګړي ډول د 
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د هندوستان د تیاتر اصطالح پخپله یوه پیچلې کلمه ده 

ځکه په هندوستان کې د تیاتر فرهنګ یوازې یوه بڼه نه 

لري. په هند کې د تیاتر فرهنګ په بیالبیلو مذهبونو کې 

له لومړیو څخه نغښتی دی او په سیمه ییز ژبو او لهجو 

رسه تررسه کیږي. ددغه فرهنګ تر شا تر ټولو ډیر مالتړ 

د شاهي کورنیو لخوا وو.

  کوستوب نیک څوک چې اوس مهال نوي دهيل د 

امبیدکر پوهنتون د فرهنګ او خالقي اصطالحاتو په 

ښوونځي کې د اجراتو په زده کړه کې ماسټري اخيل، 

وايي چې “د اجراتو ډیری عاملان دا دعوه لري چې 

تیاتر له مذهبي مراسمو څخه د لیږدیدونکې خاطرې 

په توګه راپورته شوی او همدارنګه د تیاتر رسچینه په 

د هندوستان د تیاتر د کشف یوازې یوه ورځ نه تیریږي. د نورو ډیرو تر منځ د سنسکریټ ډرامو 
کايل داسا، شودراکا او بهاسا څخه نیولې تراوسه پورې یې اوږده الر وهلې ده

د ډرامو له تاریخه 
 پرده پورته کول

لیکواله:  چندریا بومیک
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په خاورینو توکو 
په تامیلي براهمي 
حروفو د سنګم د 
زمانې دود تامیلي 
نومونه لیکل شوي

پورته: تورې او رسې کاسې له پخو رسه؛

چپ لور ته: د فیل د غاښ چکه

پوهنې ریاست یو کلنه څیړنه تررسه کړه او د وای ګای 

سیند پر غاړه یې له شاوخوا 293 ښارونو څخه خاورې 

پورته کړې چې د سینګم په زمانې پورې تړيل دي. دغه 

څیړنه د سیند دواړو غاړو ته په 5 کیلومرته سیمه کې 

تررسه شوه. پیل یې له تاين ولسوالۍ څخه 

وو چې د وای ګاي سیند د رسچینې ځای 

دی او تر رماناتاپورم ولسوالۍ پورې بهیږي 

چې د سیند د پای نقطه ده. له خاورو څخه 

راویستل شوي بیالبیل ښارونه د عبادت 

ځایونو، تجاريت نقطو، د اوسیدو ځایونو، 

انبارخونو یا قلعه ګانو باندې تقسیم شوي 

دي. 

د کیژادي وروستۍ کیندنه د پټیو ځمکې په دوه 

بیالبیلو ځایونو کې تررسه شوه. دغو دواړو ځایونو بیالبیل 

شیان درلودل. د څیړونکو په وینا دغه سیمه د ټولنې په 

لوړې طبقې پورې تړلې ښکاري. د دواړو استوګنځایونو 

سرته برخه ډیر سنګرونه لري او باور کیږي چې په شتمنو 

او تعلیم یافته خلکو پورې تړاو لري ځکه چې لدې ځای 

څخه د زیوراتو، جواهراتو، نیمه قیمتي ډبرو او له یو 

درجن څخه زیات د تامیل براهمي په ډبرو لیکل شوې 

لیکنې له خاورو څخه راویستل شوي دي. پدې سیمه کې 

د خښتو جوړښت ډیر پاک ښکاري. حتی خاورین لوخي 

د سنګم زمانې دود تامیيل ژبې نومونه لکه تیسن، آدن او 

اودهیرن لري چې په تامیل براهمي حروفو رسه په هغوی 

باندې لیکل شوي دي. د لرغون پوهان رییس کۍ امرنات 

راماکرشنا په وینا، د پندیا شاهي کورنۍ له غريب نړۍ 

رسه تجاريت اړیکې ساتيل دي. 

هغه وايي، “د قامر وهلو لوخي په موندلو رسه ښکاري 

چې دغه ځای له میالد څخه درې پیړۍ وړاندې رامنځته 

شوی دی ځکه چې ددغه ډول خاورینو لوخو تولید د ځینو 

ناڅرګندو الملونو له کبله له میالد څخه 

یوه پیړۍ وړاندې په روم کې بند شو. د 

اریټایین لوخی له روم رسه د سوداګریزو 

اړیکو درلودل څرګندوي.” د اګیت، غرنیو 

املاسو او رسو مسو په څیر د موادو په 

موندلو رسه ثابتیږي چې دغې شاهي کورنۍ 

له روم رسه سوداګریزې اړیکې درلودې. په 

دغه کوچني استوګنځای کې په خاورینو 

لوخو او وسلو کې ډیر زیات لیکل شوي دي. له دوی 

څخه ډیری یې د ماهي نښان لري چې له ثبت رسه سم د 

یوې کورنۍ څرګندونه کوي. په چتونو باندې رسه او تور 

خاورین لوخي او تزیین شوي مزایک کارول شوي دي. د 

کیندنې پروژې شاوخوا نهه میاشتې دوام وکړ چې پدې 

موده کې دغه سیمه د خلکو او څیړونکو پر مخ خالصه وه. 
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په رس کې: د کیندل شوو سنګرونو منظره؛ پورته: د لوخي په ټوټه د تامیل براهمي لیکنې شوي، د پخو خټو مجسمې، 

د لوخي ټوټه چې د کب سمبول لري، بنګړي چې له جوړ شوي
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د ساعت له ستنې رسه سم له چپ لوري څخه: د پخو خټو څخه جوړ 

شوی د څا خولې بنګړی؛ ښکلی زرورقي لوخی او هډوکین توکي

وینا، دغه مربع ډوله سنګرونه ښايي د سنګم زمانې 

په پندیا دورې پورې تړاو لري. د سهیيل هندوستان 

د پخوانۍ دورې تاریخ ته په کتو رسه، د سنګم 

زمانه له میالد څخه درې پیړۍ وړاندې پیل او له 

میالد څخه وروسته یې تر څلورمې پیړۍ پورې دوام 

درلود. د تامیل ژبو ټوله سیمه په یادې دورې پورې 

تړلې ده چې چالوس، چیرس او پنډیاس یې حاکمې 

پاچاهۍ تیرې شوي دي. د ګالسونو، مروارید او 

کوچنیو مجسمو په څیر انتیک توکي چې له پخو 

خټو جوړ دي او د پخوانۍ زمانې لوخي لکه تور او 

رسه د خواړو اجناس له خاورو څخه راویستل شوي 

دي. په دغه اراسته توږل شوو استوګنځایونو کې 

د خښتو دیوالونه، څاګانې، د خټو ګنبدې، لوخي، 

پوستکي، زنګ وهلې پخوانۍ سکې، له اوسپنې او 

هډوکو جوړې وسلې او وسایل چې ټول د خاورو 

الندې پټ وو موندل شوي دي. 

په 2013 کال کې، د تامیل ناډو آیالت د لرغون 
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د هندوستان د لرغون پوهنې رسوۍ )ASI( پدې وروستیو کې د سنګم د زمانې د انسانانو یو 
تر ټولو سرت استوګنځای راکندلی دی

سور لوخی له دریدونکو آلو رسه چې د کیندنې پر مهال موندل شوي

په تامیل ناډو آیالت کې مدورايي رسه نږدې په 

سیواګنګا ولسوالۍ کې د کیژادي کوچني کلی پدې 

وروستیو کې په نړیواله کچه وپيژندل شو ځکه چې 

دغې سیمې تاریخي اهمیت ترالسه کړ. د هندوستان 

د لرغون پوهنې رسوۍ  )ASI( لخوا یو شمیر د مربع 

په شکل سنګرونه کیندل شوي تر څو څرګنده کړي 

چې د لرغون پوهانو په باور د سنګم د زمانې د انسانانو 

تر ټولو سرت استوګنځای وو چې ظاهراً له میالد څخه 

وړاندې دریمې پیړۍ پورې تړيل یعنې شاوخوا2,500 

کاله پخوا تیر شوي دي. 

د کیندنې پروژه د روان کال په فربوري میاشت په 

یوه شخيص پټي کې پیل شوه چې د کوپرې لوړې ونې 

پرې والړې وې. پدې نیږدې وختونو کې، په سیمه کې 

دا د ASI یوه تر ټولو لویه پروژه وه. د تاریخ پوهانو په 

د ځمکې الندې د 
مدورایي بډایه مايض

لیکواله:  دارو بنسل
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د ساعت له ستنې رسه سم له پورته چپ لوري څخه: د کوپرې د تار څخه جوړ شوی نوښتګر 

ډیکور؛ د کوپرې د تار چورالوو چې د السونو یا څرخې په واسطه تررسه کیږي؛ د کلیوايل 

ښځو لخوا د کوپرې پوخ په ایستلو او د تار په اخراج رسه د تار ایستلو دودیزې طریقې

لرګي څخه جوړ شوي ترکیبونه ولیدلی شی چې په څه ډول 

د فرنیچر لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. 

د تولید ننداره
له دودیز کیټووامل رسه یو ځای ټول تولیدات په یوه قطار کې 

ایښودل شوي چې د کوپرې د بدلون او د سوداګرۍ د ځواک 

په خلک ځان پوهولی يش.          

تیاتر
لنډ غږیز او ویډیويي فلم لیدونکو ته 

د کوپرې له کلونو راهیسې تیره شوې 

زمانه ښکاره کوي او د وروستۍ څیړنې 

او پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کوي.  

د سوغاتونو دوکان
په دغه دوکان کې د سیالنیانو لپاره 

ځینې تولیدات ایښودل شوي چې دوی یې 

د کوپرې موزیم څخه د لیدنې د سوغات 

په توګه وړلی يش.
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د ماشیرنۍ تاالر
پدې تاالر کې د کوپرې پوخ، چورالوو، د کوپرې د تاالر د 

اوبدلو تار او د کوپرې د واخو د تولید تر اوبدلو پورې د 

کوپرې د واخو تار د اخراج په برخه کې ټول کاریدونکي 

توکي لیدلی شی. د کاالوور د کوپرې د واخو د تحقیق 

مرکزي ادارې او د کوپرې د واخو د ټکنالوژۍ مرکزي 

انسټټیوټ، د کوپرې د واخو د پالوي R&D مرکز بیالبیل 

ماشینونه جوړ کړي چې په ډیر کم تکلیف رسه یې د تولید 

په زیاتوايل کې مرسته کړې ده. 

د کوپرې د لرګي کور تاالر
کله چې د کوپرې تار له فینک اسید فرمالدیید کاج رسه 

تلقیح يش داسې ترکیب ترې رامنځته کیږي چې د لرګي 

په ځای په داسې شکل کاریدلی يش لکه څنګه چې دلته 

ښودل شوی دی. دغه تولیدات د تجاريت څو پټه لرګي 

څخه ارزان دي، د اور او جوش اوبو پر وړاندې مقاومت 

لري او د اره کولو او د بدلولو وړ دي. د کوپرې د لرګي 

کور په موزیم کې ددې لپاره جوړ شوی تر څو د کوپرې له 
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نندارې ته ایښودل 

شوي په الس جوړ 

شوي توکي

په دغه موزیم کې د کوپرې د واخو د صنعت تاریخ لیدلی شی

جوړو شوو رسیو څخه ګټه اخیسته. ډیری خلک 

پدې نه پوهیږي چې په انګلستان کې د کوپرې 

د واخو کارخانه د 19 پیړۍ دویمې نیاميي څخه 

وړاندې ثبت شوې وه. 

د پوستکي ایستلو تاالر
په هندوستان کې له شاوخوا یو کال راهیسې 

په والړو اوبو کې د پوستکي ایښودل یعنې د 

طبیعي پوستکي ایستلو دودیزه طریقه عميل 

کیږي. په دغه تاالر کې د کلیوايل ښځو لخوا 

د کوپرې پوخ او د تار ایستلو دودیزې طریقې 

لیدلی شی. 

د چورالوو تاالر 
د کوپرې د واخو تار چورالوو به پخوا د السونو یا 

څرخو په واسطه تررسه کیده. په دغه تاالر کې 

دودیز چوالر او د چورالوو واحدونه چې راټس 

ورته وايي لیدلی شی. پدې ځای کې د ماشیني 

راټونو تازه نسخې هم نندارې ته ایښودل شوې.  
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د موزیم د جوړولو 
نظر د کوپرې 
د پالوي مشر 
پروفیسور جي 
باالچندرن لخوا 
ورکړل شوی دی

سکتور ته وده ورکړي تر څو د کوپرې د واخو تولیدات 

وپلوري او د هیواد دننه او بهرنیو هیوادونو کې ورته 

د نندارې د وړاندې کولو له الرې بازار پیدا کړي. د 

کوییر اودیامي یوجانا تر نوم الندې، حکومت ځوانانو 

او متشبثینو ته د تولید د زیاتوايل په برخه کې روزنه 

ورکوي او په همدې توګه دغه سکتور ته 

د نوي نسل پام راړوي. 

د کوپرې د واخو نړیوال موزیم د 

جوړولو نظریه د کوپرې د واخو د پالوي 

مرش پروفیسور جي باالچندرن لخوا 

ورکړل شوې وه چې د 2014 کال په مۍ 

کې په حقیقت بدله شوه. دغه موزیم د 

کوپرې د لومړۍ کارخانې، دراغ سمیل 

اینډ کمپني له رامنځته کیدلو څخه 

پیل د کوپرې د واخو په صنعت کې د 

ټکنالوژۍ تر  وروستیو پرمختګونو پورې د کوپرې د 

واخو د صنعت د تاریخ څرګندونه کوي چې موخه یې 

د میکانیزه کولو، عرصي کولو، تنوع او تجاريت کولو له 

الرې د بشپړ بدلون رامنځته کول دي. کله چې تاسو د 

موزیم احاطې ته دننه شی، پنځه تاالرونه لري چې د 

خلکو ته د کوپرې د واخو په اړه معلومات ورکوي. 

د تاریخ تاالر
دغه تاالر تاسو ته د جیمز دراغ او هرني سمیل د 

تیرې زمانې په اړه معلومات درکوي 

چې د نیمې تنې مجسمې یې د یوه 

دیوال غاړې ته ایښودل شوې دي او 

څرګندوي چې دغو دواړو په 1959 

کال کې د کوپرې د واخو لومړۍ 

کارخانه جوړه کړه. دراغ د آیالت سرت 

بندر آليپي ته راغی او له هرني سمیل 

رسه یې د دراغ سمیل اینډ کمپني په 

نوم د کوپرې د واخو لومړۍ کارخانه 

جوړه کړه. لیدونکي باید پدې هم پوه 

يش چې د کوپرې له تار څخه جوړې شوې رسۍ 

په تیرو زمانو کې کارول کیدې او هندي کښتۍ 

چلوونکو چې چین، جاوا، مالیا او عريب خلیج ته 

کښتۍ چلولې په کښتیو کې کوپرې له واخو څخه 
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په اله پوژه کیراال کې د کوپرې د واخو نړیوال موزیم خلک د کوپرې 
له واخو او د هغوی له استعامل رسه اشنا کوي

د کوپرې واخه: 
انقاليب تار 

لیکواله:  پرچي باري
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کله مو دا فکر کړی چې د کوپرې د ونې په 

واخو باندې څه شی کیږي؟ که چیرې نه، 

نو همدا یې وخت دی چې د کیراال آیالت په 

اله پوژه کې د کوپرې د واخو نړیوال موزیم 

ته خپل سفر پالن کړی. د ښار د والړو اوبو 

په منځ کې جوړ شوی په نړۍ کې دغه 

ډول لومړنی موزیم تاسو د کوپرې د واخو 

له داسې یوه سفر رسه اشنا کوي چې چې 

د کوپرې د سخت، دننه پردې او بیروين 

پوخ تر منځ موجود تاري مواد د رسیو، پای 

پاکونو، توشکو، د فرش رسامیکو او جوالونو 

جوړول لپاره کارول کیږي. 

پدې وروستیو کې مرکزي حکومت 

پالن نیولی چې شاوخوا 1,000 پلورونکو 

ته د جواز په ورکولو رسه د کوپرې د واخو 
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ددغه پروګرام 
یوه ستره موخه 
په هیواد کې د 
دوامدارې ودې 
رامنځته کول دي

چې د وچکالۍ ضد د خوړلو نه وړ جټروفه بوټي څخه 

د کم کاربن لرونکي جیټ سون مواد جوړولی يش. 

دغه کارخانه د لومړي وزیر ښاغيل نریندرا مودي 

په میک این انډیا نوښت کې د پرمختګ یو سرت ګام 

لیدل کیږي چې موخه یې هیواد د 

تولید په نړیوال مرکز بدلول دي. د 

پروګرام بله موخه تر 2022 پورې د 

هیواد په ناخالص کورين تولید کې له 

16 سلنې څخه تر 25 سلنې د تولید 

لوړول دي. د پروګرام یوه سرته موخه 

دداسې دوامدارې ودې رامنځته کول 

دي چې د تولیدي سکتور پراخول په 

چاپیریال اغیزه ونکړي. 

دغه نوې کارخانه چې د هندوستان د اورګاډي 

خط لخوا جوړه شوې درې غټې موخې په پام کې 

لري: نوښت، لکه څنګه چې له داسې ټکنالوژۍ څخه 

ګټه پورته کوي چې CSIR-IIP څخه به د امتیاز حق 

ترالسه کړي؛ د پاکو ډیزلو کورنی تولید او دوام. دغه 

ټکنالوژي چې د پالستیک ضایعات به له اذیت څخه 

د پاکې انرژۍ په منبع واړوي او د 

تحقیق او نوښت دوام ددې څرګندونه 

کوي چې هندوستان په اغیزمنه توګه 

د اقلیم بدلولو پر وړاندې مبارزې کې 

ژمن دی. ددې رسبیره، د دولت دغه 

پریکړه چې د پاکې انرژۍ مالتړ به 

کوي په ډسمرب کې په پاریس کې د 

اقلیم نړیوال بدلون بحث پر وړاندې 

او د هغې غونډې لپاره مهمه ده چې ښاغيل مودي 

تر 2022 کال پورې د خپلې ټولې انرژۍ 20 سلنه په 

نوې انرژۍ د بدلولو هدف وټاکلو. 
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Diesel (850 ml)
+ LPG

Gasoline (700 ml)
+ LPG

Option 1

Option 2

Option 3

Petrochemicals (500 ml)
(Benzene, Tolune, Xylenes) + LPG

CH3

H3C CH
3

1Kg waste 
(PE + PP)

نوښت

n  نومرب-ډسمرب 2015          n 6هند ليد  4

پالن لري چې داسې کارخانه جوړه کړي چې د 

ماشیني کشش لپاره ډیزل تولید کړي چې په 

دهرادون کې یې د CSIR-IIP ساینس پوهانو لخوا 

یې د ټکنالوژۍ د امتیاز حق ترالسه کړی دی.  

له CSIR-IIP څخه په لیدنې رسه، د ساینس او 

ټکنالوژۍ د اتحادیې وزیر او د CSIR د رییس 

مرستیال ډاکټر هارش وردن وايي، دغه کارخانه به 

یو ټن پالستیک په 850 لیټرو سوچه ډیزلو بدلوي. 

هغه وايي، “د هندوستان د اورګاډي خطونه هر 

کال شاوخوا2.7 میلیارده ډیزل مرصفوي چې د 

ازادې داوطلبۍ له الرې د تیلو دولتي او شخيص 

رشکتونو لخوا چمتو کیږي. دغه نوې کارخانه، ددې 

رسبیره چې پاکه انرژي به تولیدوي، د هندوستان 

د اورګاډي خطونو لپاره به لومړنی ګام وي چې د 

خپلې انرژۍ اړتیاوو پوره کولو لپاره په ځان تکیه 

کولو برالسی يش. 

دغه نوې انرژي په متحده آیالتونو، جرمني او 

جاپان کې موجوده ده او د فرعي محصول په توګه 

LPG تولیدولی يش. ددې رسبیره، CSIR-IIP په 

ټکنالوژۍ کې د یوه غیرمنتظره پرمختګ اعالن وکړ 
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نوښت

په CSIR-IIP کې د ساینس او ټکنالوژۍ او د ځمکني علومو د اتحادیې وزیر ډاکټر هرش وردن

په پاکو ډیزلو د پالستیک د بدلون په نوښت رسه، د هندوستان ساینس پوهانو د ښاغيل 
نریندرا مودي د میک این انډیا خوب په پوره کولو کې لومړی ګام پورته کړ

کړی دی چې په ډیزلو باندې د پالستیک په بدلولو 

رسه یې په فوسیل سون موادو باندې د هیواد د تکیه 

په راکمولو کې مرسته کړې ده. او د هندوستان د 

اورګاډي خطونه به ډیر زر له دغه سون موادو څخه د 

خپلو اورګاډو په چلولو کې ګټه پورته کوي. 

په حقیقت کې، د هندوستان د اورګاډي خطونه 

په ټنونو پالستیکي سطلونه، ټغرونه، د غاښو کریم 

قوطي او نور ضایع شوي مواد د یوه سرت ماشین خولې 

ته اچول کیږي او تر ټولو سوچه ډیزل ترې تولیدیږي. 

د ساینيس او صنعتي تحقیق په شورا کې چې د 

هندوستان د پټرولیم انسټټیوټ )CSIR-IIP( دی او د 

CSIR یوه برخه ده څیړونکو دغه ځانګړی بری ترالسه 

کله چې پالستیک 
په ډیزلو واوړي

لیکوال:  راجنیا بوس
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السته راوړنه

کال کې د لومړي ګام په توګه جوړ شو. ورپسې 1 

MWp فوټو ولټیک کوټ جوړ شو چې د الوتکو د ترمیم 

په مرکز کې د چت رس څخه نیولې تر ځمکې پورې 

سیمه کې ورغول شو. له نورو څخه دغه برښنا کوټونو 

ته د استثناء ورکولو لپاره، له لرې څخه د څارنې 

لپاره دوی د رسپرستۍ کنټرول او د ډیټا ترالسه کولو 

)SCADA( په سیستمونو رسه فعال شوي دي. 

پایله
تر نن ورځې پورې، دغه نوښت له 550 

MT څخه زیات د کاربن ډاي اکساید 

خپرولو مخه نیولې ده، چې د چاپیریايل 

 CIALافتونو راکمولو په برخه کې یې له

رسه مرسته کړې ده. د راتلونکو 25 کلونو 

لپاره، دغه برښنا په داسې یوه شکل رسه 

جوړ شوی چې د درې ملیونه ونو د لګولو، 

د 750 میله موټر نه چلولو په برابر اغیزه ولري او 

همدارنګه په همدې موده کې 300,000 ټنه د کاربن 

خپریدل راکم يش. 

د CIAL مدیریتي رییس VJ کورین ددغې کمیابې 

السته راوړنې په اړه وايي، “کله چې مونږ پدې خرب 

شوو چې زمونږ د برښنا بیل په پورته کیدو دی، مونږ 

په امکاناتو فکر وکړ. بیا مونږ ته د یو ډول نوې برښنا 

د رامنځ ته کولو فکر راولویده. مونږ په ورځ کې  

48,000 واحده )KWh( برښنا مرصفوو خو که چیرې 

مونږ په همدغه اندازه برښنا تولید کړو، او تر څنګ یې 

د شین چاپیریال ساتلو او د زیربنا د پراختیا دوامدارې 

پراختیايي منونې ته ژمن پاتې شو چې مونږ یې تل 

تعقیبوو هم، دا به نړۍ ته یو ښه پیغام واويس. اوس 

دا په نړۍ کې لومړی هوايي ډګر دی چې په بشپړ 

ډول د ملر له برښنا څخه فعالیت کوي. 

په حقیقت کې، مونږ یو څو میګاواټه 

اضايف برښنا هم تولیدوو چې د دولت 

د برښنا شبکې ته د مرستې په توګه 

ورکول کیږي.”

د مرستي الس
له اړتیا څخه د زیاتې برښنا تولیدولو 

په موخه، CIAL پالن لري چې د کیراال 

آیالت د برښنا په مرکز )KSEB( برښنا وپلوري. په 

حقیقت کې، کوچي هوايي ډګر په هیواد کې نورو 

ټولو هوايي ډګرونو ته یوه روحیه ورکړې چې دغه 

برښنا کوټ ددې ظرفیت لري چې په کال کې د ملر 

18 ملیونه واحده برښنا تولید کړي – پدومره برښنا 

رسه کولی شو چې په یوه کال کې10,000 کورونو 

ته برښنا ورکړو.

دغه نوښت له 
550MT څخه د 
زیات کاربن ډای 
اکسایډ د خپریدو 
په مخنیوي کې 

مرسته کوي

په کوچي نړیوال هوايي ډګر کې د شميس تختې
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شو. د ملر دغه برښناکوټ چې د 620 ملیونه هندي 

کالدارو په لګښت جوړ شوی په ورځ کې له 50,000 

څخه تر 60,000 واحدو پورې برښنا تولیدوي چې د 

هوايي ډګر ټولو عملیايت فعالیتونو لپاره مرصفیږي. له 

تخنیکي پلوه دا پدې معنی ده چې د هوايي ډګر برښنا 

په بشپړ ډول خنثی ده. 

هدف
لدې کار څخه ټوله موخه د برښنا د بیلونو سپام او 

په ورځ کې د 48,000 واحده برښنا تولیدول دي چې 

د کوچین نړیوال هوايي ډګر ملټډ )CIAL( د برښنا 

ورځنی لګښت دی. kWp( 100( د چت په رس د فوټو 

ولټیک )PV( کوټ د دخول په ټرمینل کې په 2013 

کوچي نړیوال هوايي ډګر په نړۍ لومړی هوايي 
ډګر دی چې په بشپړ ډول د ملر په برښنا چلیږي

د کوچي نړیوال هوايي ډګر سیمه

کوچي هوايي ډګر له نورو 
هوايي ډګرونو بدل

لیکواله:  واين مالک
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السته راوړنه

د هندوستان د هوانوردۍ سکتور پدې وروستیو 

کې یو نوښت تررسه کړ کله چې د کوچي نړیوال 

هوايي ډګر په نړۍ کې د یو داسې لومړي نړیوال 

ډګر امتیاز ترالسه کړ چې په بشپړ ډول د ملر 

له برښنا څخه فعالیت کوي. دغه هوايي ډګر د 

نیمه دولتي رشاکت )PPP( منونې رسه سم جوړ 

 12MWp شوی لومړی هوايي ډګر هم دی. د

د ملر برښنا کوټ چې د ملر 46,150 تختې 

لري په هوايي ډګر کې د کارګو کمپلیکس رسه 

نږدې په 45 جریبه ځمکه کې پروت دی. دغه 

برښناکوټ د 2015 کال د اګست په 81مه د 

کیراال لومړي وزیر اومین چاندي لخوا افتتاح 
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په چینسوامي سټډیوم کې د شميس تختې

په دغه پروژه کې 300Wp,72 خونې، د 

ملر څو بلورین تختې،20kW د شبکې 

تړلو ډول سټرینګ انورټرونه لري، د 

BESCOM د شبکې د اندازه کولو د ملر 

پالیسۍ رسه سم چې د 11KV  د سب 

 BESCOM لیول کې تر  HT سټیشن په

پورې له څو طرفه اندازه کولو رسه تخلیه 

کیږي، شامل دي. اضايف برښنا به 

BESCOM او د کرناتاکه آیالت د کرکټ 

ټولنې )KSCA( ته لیږل کیږي چې په 

مقابل کې به یې د يف واحد پر رس9.56 

هندي کالدارې ورکوي چې د کرکټ 

ادارې لپاره به اضايف عاید وي. 

د لمر په انرژۍ 
باندې د سټډیوم 
بسیا کولو لپاره 
به مونږ 60-70 
میلیونه روپیو ته 

اړتیا ولرو

شنه کولو کار پیل کړو خو دا هر 

څه په بودیجې پورې اړه لري چې 

مونږ به یې په راتلونکي کال کې 

وکولی شو چمتو یې کړو. مونږ لږ 

تر لږه 600 څخه تر 700 ملیونه 

هندي کالدارو ته اړتیا ولرو تر 

څو سټډیوم په بشپړ ډول د ملر 

په انرژۍ خپلواک يش.” کله چي 

د نصبولو ټوله پروسه بشپړه يش، دغه کار به په 

کال کې د 600 ټنه کاربن د خپرولو په مخنیوي 

کې مرسته وکړي او دغه سټډیوم به ډیر زر 

په نړۍ کې په بشپړ ډول د ملر په برښنا بسیا 

سټډیومونو په لیست کې شامل يش. 

“کومه برښنا چې مونږ یې تولیدوو په سټډیوم کې د 

مرصف لپاره ده. اوس مهال، مونږ شاوخوا 410 کیلو 

واټه برښنا تولیدوو چې د بشپړې اړتیا 40 فیصده 

کیږي.” او زیاته یي کړه چې موخه مو د شميس تختو 

له الرې د ټولې اړینې برښنا یعنې په کال کې 1,000 

کیلوواټه برښنا تولیدول دي. 

د سټډیوم ختیځ لوري ته د بام په رس د شميس 

فوټو ولټیک تختو لګول یوه لویه ننګونه 

وه، د نرمو سیخونو او املونیم جوړښتونه 

پداسې یوه ځانګړي شکل رسه جوړ شوي 

وو چې په هغوی باندې د شميس فوټو 

ولټیک 1,422 تختې ځای په ځای کیدلی 

شوې. چت د اوبو بندۍ او د نریو الرو 

په جوړښت رسه بیرته جوړ کړای شو، د 

خوندیتوب نرۍ الرې او له تختو څخه د 

اليس او اتومات اوبو پاکولو لپاره ترتیبات 

ونیول شول تر څو ساتنه یې آسانه او خوندي وي. 

په بشپړې شميس برښنا رسه د سټډيوم جوړولو 

لپاره په داوطلبۍ رسه KSCA موخه لري چې د پروژې 

بل پړاو د 2016 کال په پای کې پیل کړي. مروتیونجایا 

زیاته کړه، “زمونږ موخه دا ده چې ډیر زر د سټدیوم په 

Achievement_Stadium_Pashto.indd   58 03/11/15   6:53 PM



السته راوړنه

n  نومرب-ډسمرب 2015          n 5هند ليد  8

ټولو ته د یوې بیلګې په توګه، د کرناتاکه 

آیالت د کرکټ ټولنې )KSCA( د چاپیریال 

ساتنې په لور اقدام پورته کړی دی. د ملر 

410 کیلوواټه کوټ رسه، په بنګالورو کې 

د ایم چینسوامي سټډیوم د خپلو السته 

راوړنو حاسد لیست ته بله السته راوړنه 

ورزیاته کړه.

د چینسوامي سټډیوم هغه 

ځای دی چیرته چې د لودیځ 

هندوستان افسانوي لوبغاړو 

ویو ریچرډز او ګوردن ګرینیج 

د ټیسټ لوبو پیل وکړ، 

سنیل ګواسکر په1987 کال 

کې د پاکستان پر وړاندې 

په برخلیک ټیسټ لوبو کې 

تاریخي لوبه وکړه او انیل کومبل پکې خپله 

400مه ویکټ واخیسته. دغه سټډیوم اوس 

د شميس برښنا لومړی نړیوال د کرکټ 

سټډیوم دی. 

 SCډریمسم سټډیون، د جرمني کلب

فري برګ څخه په نظر اخیستلو رسه چې 

د بنګالورو چینسوامي سټډیوم د کرکټ لومړی میدان 
چې د شمسۍ تختې یې نصب کړي او د کاربن اثرات 

یې کم کړل

KSCA کابو 
KW 410 برښنا 
تولیدوي چې د 

بشپړې اړتیا شاخوا 
% 40 ده

په بشپړ ډول د شميس برښنا سټډیوم 

دی، د 38 ملیونو پروژه چې د 2015 کال 

په فربوري او نه یوازې د KSCA لخوا د 

برښنا د مرصف د راکمولو پیل دی بلکې 

د سټډیوم د دورو د پاکې برښنا پیل هم 

دی او د ګلخانو د ګاز خپرولو په کمښت 

کې مرسته کوي. دغه پروژه چې د رین 

ایکس سول ایکو ټیک پرایویټ 

ملټډ لخوا پالن شوې چې په 

بنګالورو کې د شميس حل 

 MRO-TEK تشبث دی او د

لخوا اجرا کیږي به د کاربن د 

 اثراتو په راکمولو کې 

مرسته وکړي. 

د KSCA ویاند ویني 

مروتیونجایا په وینا، د BESCOM )د بنګلور 

د برښنا د عرضې رشکت( شبکې پورې تړلې 

د بام په رس شميس پالن لندې د دوه لورو 

ته د شبکې د اندازه کولو پروژه له شميس 

برښنا رسه د برښنا بشپړولو اړتیاوو د پوره 

کولو لومړی ګام دی. مروتیونجایا وایي، 

نوې دوره

لیکواله:  سايش کامري
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وو. مدار ته له دننه کیدو وروسته، د اسټروساټ دوه 

شميس تختې په اتومات ډول په بیړين ځای په ځای کیدو 

کار پیلوي. په بنګلورو کې دISRO ټیيل میټرۍ، تعقیب 

او کامنډ نیټ ورک )ISTRAC( د ماموریت د عملیاتو 

کمپلیکس په برخه کې د فضايي بیړیو د کنټرول مرکز به 

ددغه ماموریت تر پای پورې دغه سپوږمکۍ اداره کوي. د 

1800 میلیونه هندي کالدارو په ارزښت دغه اسټروساټ به 

په ماموریت کې د پنځو آلو لخوا راټوله شوې ډیټا خپروي. 

رسه لدې چې د اسټروساټ لومړنی قدرت دا دی چې د 

اکسیرۍ پیاوړي ټولکیټ له الرې د لوړې انرژۍ پیښې او 

توکي لیدلی يش، په اسټروساټ کې ځای په ځای شوې آلې 

له ښکار رڼا څخه تر بنفش څخه ایخوا او د ایکسیرې تر 

څادر پورې پراخ طیف لیدلی يش. دغه حالت په ډیرو نورو 

ټیلیسکوپونو کې چې د ناسا لخوا هم په فضا کې ځای په 

ځای شوي محدود دی. د اسټروساټ ټیلیسکوپ نه یوازې 

دا چې ډیر پیاوړی دی بلکې د ایکرسۍ په څادرو کې د 

ډیټا د راټولولو وړتیا هم لري چې پدغه کار رسه هغه د ډیرو 

کارونو تررسه کوونکی جوړوي. 

تر نن ورځې پورې، د هوبل فضايي ټیلیسکوپ چې د 

ناسا او ایسا )NASA-ESA( ګډه پانګونه ده په نړۍ کې 

تر ټولو سرته فضايي رصدخانه ده. اسټروساټ ښايي د 

هوبل په پرتله د کچې له پلوه یو په لسمه اندازه لویوالی 

ولري خو په اسټروساټ رسه هندوستان )د امریکې متحده 

آیالتونو، روسیې او جاپان څخه وروسته(  د نړۍ څلورم 

هیواد دی چې د نجومي کتنو خپله فضايي عملیايت 

رصدخانه لري.

د اسټروساټ ساینيس مترکز
د هستۍ د رسچینو په پراخه ملن کې د سختو تحوالتو د 	 

څو موجي طول همزمانه څارنه.

د نوو ژرتلونو لپاره د اکسیرۍ اسامن څارنه.	 

د سخت اکسیرۍ او UV بانډونو کې د اسامن رسوۍ.	 

د اکسیرۍ جفتونو، SNRs،AGN، کهکشاين مجموعې او د 	 

ستوري تاج براډبانډ سپکروسکوپي مطالعې.

د اکسیرۍ رسچینو دوره يي او غیر دوره يي اوښتنې 	 

مطالعې.

د مخ پاڼه: د اسټروساټ درې اړخیزه لیدنه؛ الندې: اسټروساټ 

له PSLV-C30 څخه له یو ځای کولو څخه وړاندې
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فضا

د اسټروساټ د سپوږمکۍ ماموریت د طبیعت په اړه د مفصل 
پوهاوي په لټه کې دی

د لرې آسامين شیانو د مطالعې او د ستورو د سیستمونو 

د ژورې څیړنې تررسه کولو له الرې ساینس پوهانو رسه د 

فضايي اکتشاف د هڅو په پیاوړتیا کې د مرستې په موخه 

هندوستان د ستیش داون فضايي مرکز څخه د سپتمرب په 

28مه د PSLV-XL موټر په لیږلو رسه خپل نوی اختصايص 

څو موجي طول فضايي رصدخانه، اسټروساټ وتوغوه. 

د سپوږمکۍ پر مخ تلونکې د هندوستان د اکسیرې 

د نجوم تجربې له بریا وروسته چې په 1996 کال کې په 

الر اچول شوې وه، د هندوستان د فضایي تحقیق ادارې 

)ISRO( په 2004 کال کې د نجوم بشپړې سپوږمکۍ په 

توګه د اسټروساټ جوړول پیل کړل. دغه ماموریت د ټاکل 

شوي تحقیق په برخه کې او د طبیعت د تکامل په اړه د 

تازه ډیټا راټولولو په موخه 11 کلونه ونیول. K کستوري 

رنګن چا چې د ISRO د مرش په توګه د اسټروساټ پروژه 

په الره اچولې وه وايي، “دغه کار د نجوم په تحقیق کې د 

نوې دورې د رامنځته کیدو خرب وو. اسټروساټ د نجوم 

په تحقیق کې د نوې دورې نښه ده. تراوسه پورې ساینس 

پوهانو د ناسا )NASA( یا د اروپا فضايي ادارې لخوا 

خپریدونکو ډیټا باندې تکیه کوله. اوس، هندوستان په 

فضا کې د وړانګو څادر د مطالعې لپاره په آسامن کې خپله 

سرتګه لري چې پدې کار رسه مونږ پوهیدلی شو چې هلته 

څه روان دي. 

اسټروساټ د پورته کیدو شاوخوا1,513 کیلوګرام حجم 

لري او د PSLV-C30 په واسطه د استوا کرښې ته د 6 درجې 

زاویې په کږوايل رسه 650 کیلومرته مدار ته توغول شوی 

لیکواله:  آريت کاپور سینګ

په آسامن 
کې سرتګه
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دغو حسابونو ته 
“کوچني حسابونه” 

ویل کیږي او تر 
12 میاشتو پورې 

اعتبار لري

هندي کالدارو اضايف اعتبار آسانتیا پکې شامل دي چې د 

شپږو میاشتو فعالیت وروسته به پیل يش. په دوهم پړاو 

کې به د اضايف اعتبار په حسابونو او د سوملمنب په څیر 

د بې نظمه سکتور د تقاعد پروژه کې د غلطیو د پوښښ 

لپاره د کریډیټ د ضامنت بودیجې په جوړولو پام ويش. 

د پروژې نورې ګټې د کورنۍ د ډوډۍ هغو ګټونکي 

لپاره د ژوند بیمه ده چې دRuPay کارت 

په درلودلو رسه به ټولو حساب لرونکو 

30,000 هندي کالدارې ورکوي او د 

لومړي ځل لپاره په بانک کې حساب 

خالصوي او عمر یې د 59-18 ګروپ تر منځ 

دی. د بانکي حساب درلودونکی اړتیا نه 

لري چې د ګټو څخه د برخمن کیدو لپاره 

نوی حساب خالص کړي، خو، دوی کولی 

يش چې اړوندې څانګې ته عریضه وسپاري تر څو دوی ته 

د RuPay ډیبیټ کارت د ترالسه کولو زمینه برابره کړي. 

د پروژې د پلیتابه لپاره RBI د کوچنیو حسابونو د 

جوړول اجازه ورکړې کله چې یو څوک د اعتبار وئ اسناد 

یا د آدهار کارت ونلري کولی يش د بانک څانګې ته د 

السلیک شوو عکسونو دوه کاپیو په سپارلو رسه یو بانکي 

حساب ترالسه کړي. دغه حسابونو ته “کوچني حسابونه” 

ویل کیږي او تر 12 میاشتو پورې به اعتبار لري مګر که 

چیرې د حساب لرونکی هغه اسناد ښکاره کړي چې د 

رسمي معترب سند لپاره یې عریضه سپارلې ده. 

د رسمي معلوماتو له مخې چې تازه ورکړل شوي د 2015 

کال د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ پورې، د بانکونو په دولتي 

سکتور کې په بشپړ ډول146.3 میلیونه بانکي 

حسابونه پرانیستل شوي دي. لدې جملې 

څخه 80.7 میلیونه یې په کلیوايل سیمو او 

65.6 میلیونه یې په ښاري سیمو کې وو. 

د سیمه ییزو کلیوايل بانکونو په اړه ویل 

کیږي چې ددغې پروژې الندې تراوسه 33.5 

میلیونه بانکي حسابونه چې 28.6 میلیونه 

یې په کلیوايل او 4.8 میلیونه یې په ښاري 

سیمو کې پرانیستل شوي دي. په مقایسوي ډول په شخيص 

بانکونو کې دغه شمیر ډیر کم دی چې په کلیوايل سیمو 

کې یوازې 4.3 میلیونه او په ښاري سیمو کې 2.9 میلیونه 

حسابونه پرانیستل شوي دي. چې پدې توګه، په عمومي 

ډول 187 میلیونه حسابونه )113.7 میلیونه یي په کلیو او 

73.3 ملیونه یي په ښار کې( پرانیستل شوي دي.
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پرمختګ

پرادان منرتي جان دان یوجانا پدې لټه کې دی چې د هر کور لپاره د خپلې وسې مطابق 
مايل خدمتونو ته د الس رسی آسانتیا رامنځته کړي

دغه پروژه شپږ برخې لري چې لومړۍ درې یې په 

لومړي فاز کې پلې کیږي )د 2014 کال اګست 51مې 

څخه د 2015 کال د اګست تر 51مې پورې( چې بانکي 

آسانتیاوو ته عمومي الس رسی، د مايل چارو اديب 

پروګرامونه او د امانت ایښودنې اسايس بانکي حسابونه 

او تر څنګ به یې د کیسان کریډیټ کارت، د روپۍ 

)RuPay( ډیبیټ کارت او د سل زره هندي کالدارو 

په ارزښت د پیښو بیمه چې باید لږ تر لږه په 45 ورځو 

کې ترې ګټه واخیستل يش او په کورنۍ کې د یوه 

کس لپاره په کال کې د 12 سلنه سود په بیه د5,000 

د مستثنی برخو لکه د ټیټو برخو او کم عاید لرونکو 

ډلو بیالبیلو مايل خدمتونو لکه د سپام اسايس بانکي 

حساب شتون، له اړتیا رسه سم کریډیت ته الس رسی، 

د پیسو د لیږد آسانتیا، بیمه او تقاعد ته د الس ريس 

آسانتیا رامنځته کولو لپاره پرادان منرتي جان دان 

یوجانا معريف شو. په مناسب لګښت رسه دغه نفوذ د 

ټکنالوژۍ په اغیزمنې ګټې اخیستنې رسه امکان لري. 

دغه پروژه چې په رسمي ډول د 2014 کال د 

اګست په 28مه پیل شوه د غریبانو د اقتصادي ثبات 

او ښوايل په لور د غیرمنتظره پرمختګ یو ښه ګام دی. 

لومړی وزیر ښاغلی نریندرا مودي د پرادان منرتي جان دان یوجانا د افتتاح کولو پر مهال

د هیواد د اقتصادي 
 ثبات لپاره
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او بورس سکوف لخوا لیکل شوی فلم، علی بابا اور چالیس 

چور، د هند او شوروي اتحاد بله هکاري بلل کیږي. په 

1991 کال کې شیيش کپور د روسیې په 

همکاری د اجوبا فلم جوړ کړو. په روسیه 

کې دا فلم د وازرشچینیا باګداسکوګو 

وورا په نوم خپور شو. په همدې کال 

کې متهن چکرابورټي په شکاري فلم کې 

له ارینا کوشناریوا فلمي ستورې رسه یو 

ځای جوړ کړو. هغه فلمونه چې په تیرو 

نیږدو کې په روسیه کې ډک شوي د 

ایجنګ وینود، سات خون ماف، لکي: نو 

ټایم فار لو، کیالړیو کا کیالړي او پلیرز فلمونه دي. 

د راچ کپور په میرا نام 
جوکر فلم کې روسي 
فلمي ستورې کسینیا 
ریابینکینا د میوو د 

بستۍ له کارخانو سره 
لیوالتیا درلوده

مخې ته پرته الره
هغه ارزښت چې روسیان یې بالیووډ ته ورکوي، په 2010 

کال کې هند ته د روسیې د لومړي وزیر 

ښاغيل دمرتي میدووف د سفر پر مهال 

)چې وروسته ولسمرش شو(، د خپل هیواد 

د پخوانۍ اړیکې د نوې کولو لپاره هندي 

فلمي ستورو رسه د لیدنې لپاره یش 

راج سټوډیو څخه د هغه د لیدنې څخه 

مالومیدلی يش. بالیوود له پخوا څخه هند 

او روسیه نیږدې ساتيل او په راتلونکي کې 

هم دغه دوو لویو قدرتونو د خپلو پیاوړتیاوو 

په رشکولو رسه ګټه ورسوي. 
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په نړیواله کچه د هند د فلم فیسټوالونه 

)IFFW( چې د IFF-R د رییس ډاکټر 

رسفراز عامل لخوا اداره شوی، په دې 

هڅه کې وه چې په مسکو کې ددې 

فیسټیوال فعالیتونه او مراسم په داسې 

ډول تررسه يش چې په روسیه کې د فلم 

بل هیڅ فیسټیوال تر اوسه نه وي تررسه 

 IFFWپه بشپړه توګه د IFF-R .کړي

لخوا اداره کیږي چې د هند او نړیوالې 

فلمي نړۍ ته د خدمت کولو تر څنګ 

په بیالبیلو ډلو کې په روسیه کې مینه 

والو ته پراختیا ورکړي. 

شمیر مینه والو زړونو ته الره پیدا کړه. د کپور بل فلم 

چې د آوارا په نوم یادیږي په رويس ژبه ژباړل شوی وه 

او د بروډیاګا )مسافر( په نوم خپور شوی وه چې په 

روسیه کې تر ټولو زیات پلورل شوی فلم شو. 

د فلم د عنوان سندره )آوارا هوو( د رسمي ډوډی د 

پیل پر مهال هندیانو او روسانو ته د ښه راغالست لپاره 

لږیدلی وه. د نړیوالو مینه والو په منځ کې خپل هیواد 

ته وفادار شوروي اتحاد وه چې راجو )هغه رول چې راج 

کپور په دې فلم کې لوبولی وه( د هغوی زړونو ته الره 

موندلې وه او په هغه وخت کې د نړۍ تر ټولو لویه 

سیمه یې لرله. له دې هم زیاته تجاري پروژه د )1957( 

کال د جنګیز خان فلم وه چې د مشهور جنګیايل 

ګنګیز خان په ژوند جوړ شوی وه. په هغه رول کې 

چې فلمي ستوري پریم نات لخوا لوبول شوی وه، د 

یارکند، تاشکند او سمرقند په هکله ځینې سندرې وې. 

وروسته بیا د کپور په میرا نام جوکر فلم کې د رويس 

فلمي ستورې په لوبیدو رسه د پخواين شوروي وطنپال 

اتحاد رسه اړیکي ال پراخې شوې. یو څو کاله وروسته 

د هیام ماالين د سیتا اور ګیتا او د متهن چکرابوريت 

د ډسکو ډانرس د فلمو په خپریدو رسه هم د هندي 

فلمو د مینه والو کچه زیاته شوه. په حقیقت کې د 

هیام ماالين په دې خربه یو ریکارډ جوړ کړو، کله چې 

هغه په مسکو کې د یوې ماشومې لخوا د زړوند پړي په 

رس د هغې متثیل وکړو او د فلم نه یې ځینې سحنې د 

متثیل په توګه وړاندې کړې. 

همکار پروډکشن
که څه هم د جغرافیایي موقییت له لوري د روسیې 

سیايس رسحد له هند څخه واټن لري، خو ددوی 

زړونه د هندي سینام په ځانګړي توګه د بالیوود په 

لور ډیر زیات پراخ دي. په کال 1957 کې عباس د 

هند او شوروي همکار پروډکشن کې په هندي ژبه 

جوړ شوی پردیيس فلم جوړ کړو )انګریزي نوم یې

Journey Beyond Three Seas ده(، دا لږ څه آرام 

فلم وو او د لوی رويس سفر کوونکونکي افنايس نیکینت 

په ژوند جوړ شوی وه. دا کریټکر د اولګ سټریژینوف 

لخوا لوبول شوی او نرګس دت هم پکښې فلمي ستورې 

وه. په1980 کې د  لطیف فیظي یوف او اومیش مهرا 

ډایریکټرانو لخوا جوړ شوی او د شانتي پراکاش بکيش 
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د IFF-R موخه د 
هند او روسیې د 

تفریحي موسسو تر 
منځ د لیږدیوالي 
رامنځته کول دي

هندي فلمي ستوری اووشمن کورانا په  افتتاحیه مراسمو کې

د پیل د مراسمو پر مهال هندي نڅا

چې د دواړو هیوادونو په فلمونو کې یې ښودنه کیده. له 

شاهي دورې څخه د هند د وتلو شالید او د دوهمې نړیوالې 

جګړې څخه وروسته د روسیې بیا جوړیدل هم د منایش 

عام موشوعات وه. د 1950 کلونو پر مهال د هند فکري او 

ابتکاري ذهنونه هم د شوروي اتحاد له سوشیالیزم څخه 

متاثر وه. د هند د خلکو د تیاتر شورا )IPTA( د بالراج 

سهني، کیفي عظمي، عيل رسدار جعفري او خواجه احمد 

عباس په څیر چپ اړخي ګوندي غړو ځانته 

اړولې وه. دا د وطن هغه وفادار بچي وه چې 

د شوروي ادبیاتو او نظریو نه متاثر وه. یوه 

د یادونې وړ خربه د عباس لخوا د مایکزیم 

ګورکيس د لو ور ډیبتس کتاب رسه د عادت 

له وجې د نیچا نګر کتاب ولیکلو. دا فلم چې 

په 1946 کې د چینت انند، فلم جوړونکي لخوا 

لیکل جوړ شو. 

کله چې فلمي ستوري او جوړونکي، راج ګپور د هند 

د لرو پرتو سیمو په سړکونو په خوند رسه د میرا جوتا هې 

جاپاين... سندره ویله، نو نه یوازې یې د هندي بی کوره 

سړي انځورو جوړ کړو بلکې په ټوله نړۍ کې یې د زیات 

وښودل شوه. په روسیې کې د هندي فلمونو فیسټیوال 

)IFF-R( موخه یوازې د هندي کلتور، نڅا او ډرامو 

ننداره نه وه بلکې اصيل موخه یې د هند او روسیې 

د تفریحي موسسو تر منځ د واټن له منځه وړل وه. 

IFF-R د هندي سینام او کلتور د ارزښت د لوړولو 

لپاره د فلمي نندارو، د فلم جوړوونکو په مشهورتیا، 

د هرني مهارتونو اجرا کوونکو څخه د مالتړ، د 

تجاري راکړې ورکړې د آسنتیا او بیالبیلو کلتورونو او 

اقتصادي تبادلې لپاره رامنځته شوی وه. 

تاریخ
د پخواين شوروي اتحاد پر مهال په روسیه کې د 

هالیوود او غريب هیوادونو په فلمونو بندیز لږیدلی 

وه. نو هامغه وخت وه چې دوی ته د تفریح لپاره 

بالیوود یواځینۍ پاتې شوې خوښه وه. هیله مند تیا 

او همدارنګه د ټولنیزو انځورونو تر څنګ د بدۍ پر 

وړاندې د نیکۍ بریاليتوب هغه عام احساسات وه 
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په روسیه کې د هندي فلمونو نندارتون د فلمونو په منایش او 
د فلم جوړونکو د مشهورتیا په واسطه هندي سینام ته پراختیا 

ورکول کیږي او د بیالبیلو کلتورونو او اقتصادي راکړې 
ورکړې الرې چارې په زیاتیدو دي

روسیې په2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په 

مسکو کې د هندي فلمونو د فیسټیوال کوربه 

توب وکړو. په دې فیسټیوال کې فلمونه، د هند د 

کالسیکې نڅا کنرسټونه، فلمي او هرني منایشونه، 

خواړه، رواج او د نڅا منایشونه تر رسه شوه.  تیر 

کال، فلم جوړونکی امتیاز علی، او پخوانۍ فلمي 

ستورې هیام مالين او فلمي ستوری منوج تیواري 

د روسیې په پالزمینه کې په  2015 کال کې مینه 

وال حیران کړه. د ډایریکټرانو له ډلې د پیکو، 

مدراس کیفی او ویکي ډونر مشهورو فلمو جوړونکو 

منوج رسکار وه.  د دل دهړکنې دو، تنو ویډس منو 

ریټرنس او حیدر فلمونو ددې فیسټیوال د څلورو 

ورځو په اوږدو کې د سپټمرب له 6-3 مینه والو ته 

بالیوود په 
روسیه کې

لیکواله:  آريت کپور سنګ
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RuPay د )IRCTC( سره تړل شوې او د IRCTC لپاره یې د 
RuPay ځانګړي کارتونه توضیع کړي چې د ټکټونو په اخیستلو او 

په تجاري ځایونو کې د پیسو د ورکړې لپاره کارول کیږي.

ډیبټ کارتونه په هند کې د RuPay ډیبټ کارتونه د پیسو په لیږد کې ټیټه بیه

میلیونه میلیونه 162 40%

له کله راهیسې چې 
په هند کې معامله 
رامنځته شوې، د 

پیسو ورکړه په روپیو 
ګړندۍ شوې ده

وګړي پیسې لیږدوي. د کریډټ کارت په توضع کولو 

رسه NPCI داسې پالن لري چې په راتلونکو څو کلونو کې 

دا کچه 50  سلنې ته لوړه کړي. NPCI او د مالیې متحد 

وزارت له USAID رسه بانکونو ته د لومړیتوب ورکولو او د 

هند په لرو پرتو سیمو کې د پیریدونکو لخوا د کارت نه د 

ګټې اخیستنې په هکله د سیمه ییزو څیړنو په تررسه کولو 

کې همکاري کوي. 

RuPay همدارنګه د هند د ریلوې د پخلنځي او د 

سیاحت له سازمان )IRCTC( رسه تړل 

 yaPuR لپاره یې د IRCTCشوې او د

ځانګړي کارتونه توضیع کړي چې د 

ټکټونو په اخیستلو او په تجاري ځایونو 

لکه رستورانت، دوکانونه او یا هم 

انالین د پیسو د ورکړې او لیږد لپاره 

کارول کیږي. 

په هند کې بانکونه او پیریدونکي د 

ویزه او ماسټر کارډ د شبکو په پرتله په دریو لویو برخو کې 

د RuPay کارت په کارولو رسه ګټې السته راوړي. لومړی، 

د نړیوالو شبکو څښه د ګټې اخیستنې په پرتله بانکونو ته 

د RuPay د شبکې له الرې د پیسو د لیږد لږښت تقریباً 

40 سلنه ټیټ دی. دوهم، دا چې د پیسو لیږد خپله په 

هند کې تررسه کیږي، نو چټکتیا به لري او په روپیو به 

وي چې ددې په پایله کې به هم وخت نه ضایع کیږي 

او هم به د بهرنیو اثارو له بدولو پیرودونکي خالص وي. 

دریم، د نورو نړیوالو سیايل کوونکو برعکس به بانکونه 

RuPay نه د ګټې اخیستنې لږښت او یا کلنۍ فیس نه 

ورکوي او لږښتونه په پیریدونکو پسې هم نه حسابیږي. نو 

له دې کبله د هند خپل کورنی کارت د یوې اوږدې الرې 

په تعقیبولو رسه په مايل موخو د تامینولو په برخه کې کار 

کوي تر څو په پایله کې به ټول هیوادوال د یوه واحد بانکي 

سیسټم الندې راټول يش. 

پردان منرتي جان دهان یوجانا د نه ملسیدونکي مالیې 

د له منځه وړو د موخو په برخه کې د ټولو هندي ښاریانو 

لپاره بانکي حسابونو خالصوي، او هغوی ته 

د RuPay د ډیبټ کارت د وړاندیز تر څنګ 

د پیښو د سل زرو په ارزښت بیمه ورکوي. 

کله چې په دوهم پړاو کې د پیرودونکو سپام 

او  کریډټ وڅارل يش، نو دوی کولی يش له 

بیالبیلو آسانتیاوو ګټه واخيل او په پای کې 

به په نا منظمه برخه کې د بیمې او تقاود له 

مساوي اسانتیاوو برخمن يش. 

د 2011 کال د احثایې پر اساس، 58.7سلنه هندي 

کورنیو بانکي اسانتیاوو ته الس رسۍ لرلو، دا په داسې حال 

کې ده چې په 2012 کال کې د نړیوال بانک رسوې یواځې 

د 35 سلنه هندیانو رسمي بانکي حسابونو ته الس رسۍ لرلو 

چې د هغوی له ډلې یوازې  8 سلنه وګړو په تیر یوه کال کې 

له رسمي بانک نه پور اخیستی. نوی جوړښت ددې حقیقت 

د بدلولو وعده ورکړې او د RuPay ډیبټ کارت په دې 

برخه کې د مايل دخالت په واسطه د غښتيل پرمختګ د 

موخې په د هند د پرمختګ لپاره یوه اړینه برخه جوړوي. 

580
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کله چې د هند د پیسو د ورکړې ميل سازمان 

)NPCI( په2014  کال کې په هند کې د کارت په 

واسطه د پیسو د ورکړې لومړۍ شبکه پرانسته، 

نو داسې فکر وشو چې RuPay به د کال په اوږدو 

کې نړیوالو سیاالنو ته د پیسو په لیږد کې د ویزه 

او ماسټر کارت په واسطه چټکتیا رامنځته کړي. 

اوس مهال، په ټول هند کې تقریباً 580  میلیونه 

ډیبیټ کارتونه کارول کیږي چې د هغې له ډلې 

تقریباً 162  میلونه د RuPay ډیبټ کارتونه 

تشکیلوي. په تیرو نیږدې وختونو کې د NPCI د 

اعالن پر اساس به د RuPay کریډت کارتونه د 

راتلونکي کار په پیل کې بازار ته عرضه يش. 

RuPay، چې د NPCI لخوا د هند د ریزرو 

بانک په الرښوونه رامنځته شوی چې په میلیونونو 

هندیان اوالین او یا هم د غیر نقدي پیسو افالین 

راکړه ورکړه او یا هم له ATM څخه د پیسو د 

RuPay اخیستلو لپاره ترې انالین ګټه اخيل. د

شبکې د پرانستلو پر مهال دا په نړۍ کې د پیسو 

د ورکړې ومه موجوده شبکه وه ، او هند یې د 

هغو محدودو هیوادونو په ډله کې شامل کړو چې 

په هیواد کې دننه د کارت په واسطه د پیسو د 

راکړې ورکړې شبکه رامنځته کړې. 

اوس مهال رسه له دې چې د کارتونو د شمیر 

په اساس دریمه برخه پریدونکي لري خو بیا هم د 

RuPay په واسطه یوازې15  سلنه  کارت لرونکي 

Rupay چې د پیسو د ورکړې د هند خپله شبکه ده، وروسته له هغې د خپل کریډټ کارت توزیع پیل کړه، 
کله چې یې د هند د کورنیو کارت لرونکو له ډلې د دریو برخو نه یوه برخه تر خپل پوښښ الندې راوسته

روپۍ )RuPay(: د هندوستان 
خپل پالستیکي پويل واحد
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تاج ماهوا کويت  
د بندهوګړ ميل پارک، مدهیا پردیشګجرات

مدهیا پردیش په رښتیني ډول د نړی د پړانګانو د ایالت په 

توګه پیژندل کیږي، او د پړانګانو ساتن ځایونه یې لکه کنها، 

بندهوګړ، پانا او پینچ هغه لیدونکي ډیر لږ خفه کوي چې د 

حیرانه وونکي پیشو پړانګ د لیدلو لپاره راځي. په بندهوګړ 

کې د اوسیدلو لپاره تر ټولو ښه غوره ځای تاج ماهوا کويت 

دی، چې پارک ته د دننه کیدو له دروازې څخه 20 دقیقې 

واټن لري او د پړانګانو تر ټولو زیات ګڼه ګوڼه پکښې ده. 

د 40 جریبو د پراخوايل په لرلو رسه دې ریسورټ خپل نوم 

د ماهوا له ونې اخیستی چې پیچيل او له رسه جوړ شوي 

پخواين د لویو حویلو لرونکي کورونه لري چې د کوتهي په 

نوم یادیږي. ددې سیمې کوچني کورونه له کلیوال معامري 

جوړښت نه په ګټې اخیستنې رسه جوړ شوي. 

ددې ریسورټ خالص موټر چې چلوونکي یې په انګریزی 

ژبه خربې هم کولی يش، تاسې ته د بندهوګړ د ميل پارک 

په منځ کې چکر درکوي. د پړانګو د لیدلو ښه چانسونه 

د یو څو دورو په پوره کولو رسه شته. برګه هوسی، سمرب، 

فریادی هوسی، آسامين رنګه غویان، د ګیزلس هوسی، 

شغاالن، ځنګيل پیشو ګانې، میمون او نور يت لرونکي ژوي 

په دې سیمه کې شتون لري او تر څنګ یې توره یږه او پیشو 

پړانګ په لوړه کچه لیدل کیږي.

ښه ده چې پوه شی  
   د چکر تر ټولو ښه وخت  

د اکتوبر او جون میاشتو پر مهال

  څنګه رسیدلی شی  
ميل پارک له جیپور څخه 190 کیلومرته واټن لري او له خاجوراهو 

څخه 270 کیلومرته

   باید تررسه یې کړئ
د ملدې ځمکې د مشهورو یږو د لیدلو لپاره د کهانا له ميل 

پارک څخه لیدنه وکړی یا د خاجوراهو د تاریخي اثارو سیمه او د 
UNESCO نړیواله میرايث سیمې څخه لیدنه وکړی.
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د دیپهلو ریور هوټل  
د کازرنګا ميل پارک، آسام

کازرنګا کې د نړی د یوه ښکر لرونکي رهینو یا کرګدن د 

څلورو نه درې برخې نفوس ژوند کوي. په دې پارک کې 

له حده زیات فیالن، وحيش میخې، پړانګان او د ملدې 

سیمې هوسیو تر څنګ 15 ډوله هغه ژوي ژوند کوي چې 

له خطر رسه مخامخ دي. تقریباً 490 ډوله الونکې مرغۍ 

چې په هغوی کې د بنګال فلوریکن، لک لک او نور زهري 

ژوي لکه چرمخکۍ، د پیتون مار او کپچه مار شامل دی. 

د دیپلو ریور هوټل ددې پارک رسه د نیږدې اوسیدلو 

لپاره تر ټول کالسیک ځای دی چې په ډیرې حیرانتیا رسه 

د موډرن او کلیوال جوړښت په لرلو رسه مناسب سهولتونه 

برابروي. د خیمې په څیر د پیچلو ګنډل شوو چتونو په 

لرلو رسه، دا کورونه د آسامي او د کالونیو جوړښتونه رسه 

نښلوي. تر ټولو ښه پیژندنه به د کازرنګا وي مرکزي سیمه 

وي چې هلته تاسې د چکر لپاره فیل او موټر په کرایه 

نیولی شی. ددې تر څنګ چې د رهینو او فیالنو د لیدلو 

چانسونه ډیر دي، تاسې کولی شی چې په ډیر ندرت رسه 

پړانګ هم ووینی. په لویدیځې برخې کې ټیټ واښه دي او 

رهینو د هستوګنې لپاره تر ټولو غوره برخه ده. دا په خپله 

کیمره کې له رهینو څخه د انځورونو د اخیستلو لپاره تر 

ټولو ښه ځای بلل کیږي.

ښه ده چې پوه شی  
   د چکر تر ټولو ښه وخت  

د نومرب او اپریل میاشتو پر مهال

  څنګه رسیدلی شی  
کزنګا له ګواهاټي نه 200 کیلومرته او له شیلونګ 

290 کیلومرته واټن لري

   باید تررسه یې کړئ
د بورچاپوري د چایو له باغ او د میتوين، کاکوچنګ 

د اوبو له ابشارونو او د دیوپربټ له کنډوالو څخه 
لیدنه مه هیروی.
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اوبیروی ونیاویالس  
د رنتنبور ميل پارک، راجستان

په هیواد کې د پړانګانو د ساتنې د غوره ځایونو له ډلې یو 

هم د رنتنبور ميل پارک دی چې پړانګان او لیپرډ منظره 

کولی شی. د ځنګل په څنډو کې اوبیروی ونیاویالس د 

هند د وحيش حیات یوه غوره او غني سیمه بلل کیږي. 

د باغ په منځ کې د یوې ښکلې دروازې په واسطه د باغ 

دخولی برخې ته د رسیدو لپاره جوړه شوې چې دیوايل 

رسامي یې د مغلو او راجستاين هرن څخه ښودنه کوي او 

د وحيش ژوو ښودنه پکې ډیره شوې. په همدې الره کولی 

شی چې هغه ښکلو خیمو ته ورسیږی چې د اوسیدنو په 

سیمه کې لږیديل. 

ددې ریسورټ د چاپیریال رسه برابر جوړ شوي موټر 

د بیالبیلو ډول اوارو غونډیو، تیرو څوکو، د ډبرو درې او 

د اوارې سطحې لرونکو درو تر څنګ د اوبو د ډنډونو او 

سیندونو د منظره کولو لپاره میلامنه چکر ته وړي. د برګو 

هوسیو او سمرب د ژوو ډلې په ډیره عامه توګه لیدل کیږي 

او تر څنګ یې د نلګیس او ګیزلیس هوسیو د لیدلو امکان 

هم شته. د پړانګ، پیشو پړانګ او لټې یږې د لیدلو لپاره  

باید د خپل چانس لپاره بی حوصلې نشو او امکان لري 

چې د څلورو نه تر پنځو چکري سفرونو پر مهال یو یوځل 

ولیدل يش. 

ښه ده چې پوه شی  
   د چکر تر ټولو ښه وخت  

د نومرب او مې میاشتو په اوږدو کې

    څنګه رسیدلی شی  
د رنتنبور ميل پارک له جیپور څخه 180 کیلومرت او له ډهيل 

څخه 440 کیلومرته الره ده. له دې پارک نه اوبیریو وانیاویلس 
ته د موټر په واسطه په 10 دقیقو کې رسیدلی شی.

   باید تررسه یې کړئ
د رنتمبور له تاریخي قال څخه لیدنه وکړی چې د هوټل له 
سیمې 9 کیلومرته فاصله لري او یا د سوروال د اوبو ډډند 

ووینی چې 17 کیلومرته لرې پروت دی.
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د فیرن ګیر د ځنګل ریسورټ  
د ګر ميل پارک او د وحيش ژوو ساتن ځای، ګجرات

زیات شمیر لیدونکي چې د ګر له ميل پارک او د وحيش 

ژوو ساتن ځایونو ته راځي په یو سفري چکرو کې لویې پیشو 

ګانې ګوري. ساسن کيل ته نیږدې د ګر د ميل پارک په 

مرکزي تعمیرونو کې د فیرن ګیر د ځنګل ریسورټ د زمري 

خړو ویښتو رنګ د خپلې نښې په توګه غوره کړی. دا پراخ 

ریسورټ ټیټ جیګ جوړښت لري چې په هغې کې د ډوډی 

خوړلو، رسامی او هستوګنې ځایونه د مرنايل ډبرو او د 

کجرات د رساشرتا د هغې سیمې له محيل موادو نه په ګټې 

اخیستنې رسه جوړ شوي، چې د ګر ميل پارک موقعیت 

پکښې لري. هغه نری الرې چې د بوټو او وښو د لیکو نه 

جوړې شوي او څلویښت کوټې لري چې په هغې کې کلیوال 

کورونه، د خټو کوچني کورونه او خیمې شاملې دي چې هر 

یو په عرصي ډول مناسب سهولتونه لري. 

د ژوو ددې ساتن ځای په ټیټې جګې ځمکې کې د موټر 

چلولو لپاره کولی شی چې بی رسه موټر په کرا ونیسی. 

په سحر ماښام  کې د زمري د لیدلو ممکن چانس هم 

شته. ناوخته کولی شی چې پیشو پړانګ هم وګوری. برګې 

هوسی، د سمرب ژوی او نیلګایس په دوامداره توګه لیدل 

کیږي. دا سیمه د بارانو او نورو ښکاري او رنګه الوتونکو 

مرغیو لپاره ډیره ښه ثابته شوې.

ښه ده چې پوه شی  
   د چکر تر ټولو ښه وخت  

د ډسمرب او مارچ میاشتو په اوږدو ک

  څنګه رسیدلی شی  
دا ریسورټ یا تفریحي ځای 60 کیلومرته له جنوګړ، 160 کیلومرته 

له راجکوټ او 390 کیلومرته له احمد آباد څخه واټن لري.

   باید تررسه یې کړئ
یا د متسا د روزنې او ساتنې له مرکز څخه لیدنه وکړی او یا د 

سومنات عبادت خونه وګوری، چې 46 کیلومرته واټن لري. تاسې 
کولی شی چې د کلمیشوار د اوبو په ډنډ کې له خپلې ورځې 

خوند واخلی.
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او ټیټ تعمیرانو لري. کوچني کورونه د اطرايف  کوټو په څیر دي 

چې د خټو او خاورو په واسطه کاه ګل شوي، د اکلیپتس د ونې 

له لرګي څخه جوړې شوې دروازې او ښکاره کاهګل شوي بامونه 

لري. تاسې کولی شی چې حوز لرونکي کوورونه خوښ کړی چې 

د ډوډی خوړلو، رسامی او د ویده کیدو ساحو په لرلو رسه ازادې 

حویلی لري. ددې تر څنګ د ملبا یو شخيص حوض لري چې د 

جاکوزي کوچنی خالصې کوټې لري. 

ددې ریسورت کوچنی کښتی،  لیدونکي یا میلامنه د وحيش 

ژوو د لیدلو چکر ته وړي چې د اوبو بیالبیل ډول مرغیو څخه 

لیدنه کوي؛ لکه بازان، بتکې، د لک لک مرغۍ، د کنګ فرش کبان 

چې تور رسونه لري. د میاشتو په اوږدو کې د ذخیره شوو اوبو د 

بهیردو له امله د آسیایي فیالنو، سنرب او هندي میخو لپاره په لوړه 

کچه تازه واښه برابروي. 

تاسې د یوې کښتی په نیولو رسه کولی شی چې ددې 

ریسورټ نه نګرهول ميل پانرک ته دننه شی چې له هغې ځایه 

ددې ریسورټ په موټرو کې میلامنه د وحيش حیات څخه د 

لیدنې په چکر وړل کیږي. نګرهول د فیالنو تر څنګ د ګڼو وښو 

د لرلو له وجې هم پیژندل کیږي. تاسې کولی شی چې ډله ډله 

هندي میخې، برګه هوسی، د سمبز هوسی، فریادي هوسی، 

وحيش خوکان، پړانګان، لیوان، لټې یږې او وحيش سپي په دې 

سیمه کې ووینی.

ښه ده چې پوه شی  

   د چکر وهلو ښه وخت 

د مې او مې نومرب په اوږدو کې

  څنګه رسیدلی شی  

کابیني له بنګلور څخه 245 کیلومرته او له میسوره 90 کیلومرته لرې دی.

   باید تررسه یې کړئ

په نګرهول ميل پارک کې په موټر کې چکر یا دواړو نګرهول یا 

بنديپور ميل پارکونو ته په کښتۍ کې سفر. د الندینیو ځایونو 

لیدل مه هیروی د نګرهول په ميل پارک کې په موټر کې چکر یا د 

کشتی په واسطه نګرهول یا بندیپور ميل پارکونو ته چکر ووهی.
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په هند کې د وحيش ژوو چکري ځایونو د سفر کولو 
لپاره تر ټولو غوره او د ښکلې طبعي ښکال په واسطه 

پوښل شوي

هند د وحيش ژوو څخه د لیدنې لپاره یو تر ټولو بډایه 

هیواد دی، چې د ميل پارکونو د زیرمو په لرلو رسه د 

وحيش ژوو د ساتن ځایونو زیرمې لري، چې د بیالبیل 

ډول يت لرونکې، مرغیو او خزنده ژوو څخه پکښې ساتنه 

کیږي. لکه څنګه چې د اکتوبر میاشتې څخه وروسته هغه 

ميل پارکونو او د ژوو ساتن ځایونه بیرته خالصیږي چې 

د مونسون د میاشتو پر مهال بند وي، موږ تاسې پنځو 

چکري ځایونو ته وړو تر څو وکولی شی چې د هیواد تر 

ټولو غوره نباتاتو او ژوو څخه لیدنه وکړی. که په سویل 

کې د کابیني نارنجي اطرايف سیمه ده او یا که په شامل 

کې اوبیریو وینیالس، دواړه د طبیعي ځایونو څخه د 

لیدنې لپاره ډیر زیات غوره بلل کیږي. 

د کابینی نارنجي اطرايف سیمه  
د ناګرهول ميل پارک، کارناتاکا

د کابیني سیند چې د ناګرهول د ميل پارک په سویيل څنډه 

کې بهیږي، د ډله ډله فیالنو د منظرې وړاندیز کوي چې د 

تازه وښو د خوړلو او د اوبو د څښلو تر څنګ د کابیني د اوبو 

د ډنډ په شاتینی برخه کې له ملبا څخه د خوند اخیستلو 

لپاره راځي. کله چې له میسور څخه دې چکري سیمې ته 

نیږدې شی نو د کابیني نارنجي اطرايف سیمه د یوه لرې پراته 

اطرايف کيل په څیر ښکاري.د خټو څخه جوړه شوې دروازه 

لیکوال:  انیل مول چنداين 

شین او 
وحشی
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باید پوه شئ

د کومبلنګي والړې اوبه 

د ویمباند جهیل یوه 

برخه او له کوچي رسه 

نږدې میشتې دي د 

خپل کيل د سیاحت 

لپاره مشهورې دي 

چیرته چې کوچني قایق 

د منګرو ځنګلونو په 

معام کې د سفر کولو 

لپاره کارول کیږي
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نه کارول کیږي. په لومړي ځل، د صنعتکارانو پوره یوه 

ډله د همدې لپاره ګامرل شوې وه چې دغه قایقي کورونه 

جوړ کړي. نن ورځ، دغه کښتۍ د رخصتۍ تیرول یوه نوې 

طریقه ګرځيدلې او په ډیر ویاړ رسه د سهیيل آیالت د بې 

مثاله فرهنګ څرګندونه کوي. 

د کیراال والړې اوبه د جهیلونو، تاالبونو، کانالونو 

او سیندونو متقاطع شبکه ده. د والړو اوبو شاوخوا د 

ګرځیدو تر ټولو ښه طریقه په شخيص ډول 

د قایقي کور نیول دي چې په عمومي ډول 

په یوه ورځ کې په والړو اوبو کې شاوخوا 

50-40 کیلومرتو پورې سفر کوي. کولی 

شی چې د سیمه ییزو خلکو ژوند ووینئ 

او د ماسپخین پر مهال په پښو وګرځئ 

او د کوپرې اوبه وڅښئ او د کوپرې، 

ځنګيل میوو، پاپایه او امونو د ونو په منځ 

کې قدم ووهئ. کولی شی یوې غاړې ته 

ودریږئ او د سپین رنګ شوو کورونو او کلیساګانو تر منځ 

په پښو وګرځئ او کوښښ وکړئ چې قایقي کور د لږ تر 

لږه یوې ورځې او حداکرث یوې اونۍ لپاره اجاره کړئ. د 

ملرکیناسته هم ډیر ورین دي او ډیری خلک د شپې تیرولو 

انتخاب هم لري چې پکې په تش ځای، د جهیل په منځ، او 

یا بل سوله ییز ځای کې د آرام خوب کول هم شامل دي. 

کولی شی د آلیپي په والړو اوبو کې په دودیز د پاڼو او 

شاخونو څخه د جوړ شوي چت لرونکي قایقي کورونو کې 

چکر ووهئ، چې په آیالت کې د کښتۍ د ګامرلو یو تر ټولو 

بهرتین ځای دی یا کولی شی کوماراکوم، الومکاداوو )کومل 

رسه نږدې( او کوټاییم کې په ماجرا جو سوارلۍ تګ انتخاب 

کړئ. ویمباند د والړو اوبو تر ټولو نږدې ځای دی په کوم 

ځای کې چې د ویمباند جهیل په کوچین 

بندر کې له سمندر رسه تړل کیږي، او د 

نقطو په شکل له هغو جزیرو رسه تړلی چې 

د عريب سمندر ملکې ته یې ښکال وربخښلې 

ده.  سهیيل ویمباند جهیل د پراخو اوبو په 

درلودلو مشهور دی، چې د الوپوژه او کوټاییم 

ولسوالیو تر منځ بیرته تنګ شوی دی. دغه 

والړې اوبه د قایقي کورونو د سیاحت له امله 

مشهورې شوي چې دلته سیالنیان کولی يش 

په لوکسو قایقي کورونو کې ټوله شپه پاتې يش، له طبیعي 

ښکال څخه خوند واخيل او له رواين فشار څخه ځان خالص 

کړي. د اوبو پر رس د خپل قایقي کور سفر پر مهال له 

ایورویدي درملنې څخه هم ګټه پورته کولی شی. په خپل 

ژوند کې د اوبو پر رس دغه سفر څخه خوند واخلئ!

کله چې په کیراال 
کې په قایقي کور 

کې سفر کوئ کولی 
شی د سیمې د 

خلکو ژوند ووینئ او 
شاوخوا قدم ووهئ

پورته: سیالنیان د کیراال د والړو اوبو خوش منظره ښکال څخه خوند اخيل؛ د مخ پاڼه: په کیراال کې د قایقي کور د سټرینګ پایه

Boat story_Pashto.indd   41 03/11/15   3:56 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n         n 3  نومرب-ډسمرب 2015   9

Boat story_Pashto.indd   38 03/11/15   3:56 PM



n  نومرب-ډسمرب 2015          n 3هند ليد  8

څیړنه

لپاره کارول کیدې او اوس د اوبو پر رس الهو 

هوټلونو باندې بدلې شوې دي. د ځنګيل لرګي 

د سرتو تختو په یو ځای کولو رسه جوړې شوې 

دغه کښتۍ د جوړولو پر مهال سرت مهارت او 

دقت ته اړتیا لري. په زړه پورې خربه خو دا 

ده چې ددوی په جوړښت کې حتی یو میخ هم 

د والړو اوبو ښکال

کله چې په کیراال کې په قایقي کور کې چکر 

وهی نو د والړو اوبو او له بوټو ډکو اوبو او د 

خرما د ونو د پوښلې منظرې له ښکال څخه 

خوند واخلئ. دغه کښتۍ چې د کیټووامل په 

نوم یادیږي په دودیز ډول له غرونو څخه د 

ښارونو بازار ته د وریژو او مصالجاتو لیږدولو 
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د کشمیري قایقي کورونو معامري تر ډیره بریده د انګریزانو د امپراطورۍ له دورې څخه اغیزمنه ده
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سفر ددغو سرتو لرګینو کښتیو له لیدو پرته نامکمل 

دی. د ښاري ژوند له لیونتوب پرته، دغه په زړه پورې 

عجایب تاسو د آرامتیا نړۍ ته بیايي. له دغو کښتیو 

څخه ډیری یې په خپلو پریامنو خونو رسه د آرام ژوند 

څرګندونه کوي چې د ملر پر مخ خالصې دي. پدې 

ځای کې تاسو کولی شی چې په ماښام کې کشمیري 

قهوه شوپ کړئ او په سهار کې ویراندا څښلی شی 

کله چې د غرونو شاته د مجلل ملرخاته پر مهال له 

خوبه راپاڅی. هره کښتي خپل پخلنځای لري چې د 

کښتۍ ساتونکي او د هغه د کورنۍ کور هم دی چې 

په کښتې کې د میلمنو خدمت کوي. 

په کشمیر کې اکرثه قایقي کورونه چې د آرامتیا او 

خدمتونو په درلودلو رسه په همدغه فیشن او ډیزاین 

کې جوړ شوي هوټلونه دي د انګریزانو د امپراطورۍ 

د دورې د عظمت څرګندونه کوي. ددغې امپراطورۍ 

پر مهال، یو شمیر انګریزان به تل دغې درې د چکر 

لپاره راتلل او د سیمې په اقتصاد کې یو نوی فصل 

پرانیستل شوی وو. په دغو کښتیو کې د امپراطورۍ 

د دورې د نقش او نګار او د سرتو کړکیو د باران 

د څاڅکو غږ لیدلو لپاره د خلکو راتګ یو له اسايس 

الملونو څخه دی. خو دا یوازې له خپلواکۍ وړاندې 

دوره نه وه چې خلک دې د قایقي کورونو لیدلو ته 

راغيل وي. په 1966 کال کې د سیتار ماسټر راوي 

شنکر افسانوي موسیقي دان جورج هریسن ته دلته په 

یوه قایقي کور کې د سیتار غږولو درس ورکاوه. 

باید پوه شئ

په کشمیر کې د رخصتۍ تیرولو بل آرام بخش اړخ د شیکارا 

سواريل ده. دغه لرګینې کښتۍ له ښکلو منظرو څخه 

د خوند اخیستلو یوه تر ټولو بهرتینه الړ ده او د ونیشن 

قایقونو په څیر، دغه کښتۍ د آیالت یو فرهنګي سمبول دی
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کشمیري قایقي 
کورونه د پیچلو 
لرګینو حکاکیو 

په درلودلو سره د 
ارچې یا لمنځې له 

لرګیو جوړیږي

هاوس بوټ یا قایقي کورونه چې د اوبو کروز په 

نوم هم مشهور دي، تل یې د هیواد دننه او بهرنیو 

سیالنیانو ډیر پام ځانته راړولی دی. حتی که په 

قایقي کور کې ستاسو د رخصتیو لومړی ځل وي یا 

تجربه لرونکی چکر وهونکی وی، د مسلکي روزل شوو 

کارکوونکو ټیم په بهرتینو خدمتونو 

رسه ستاسو پالنه کوي. کشمیر او 

کیراال چې د هیواد دوه سرت کونجونه 

دي، دغه سیمې ځانته یوه بیله نړۍ 

ده. د فرهنګ، معامرۍ، طبیعي ښکال، 

خدمتونو او ښه وايل له پلوه د هر یوه 

قایقي کورونه ځانته خپل جذابیت 

لري. که چیرې کشمیر په یوه حساس 

پړاو کې دی، په دال جهیل کې قایقي کورونه یې د 

شاکسپییر هغو ډرامو ته ورته دي چې هر څوک یې د 

لیدلو مته لري. له بل لوري، د خدای په خپل هیواد، 

کیراال، کې ښکيل قایقي کورونه د دودیزې معامرۍ 

خربې کوي. 

د جنت الهو
د کشمیر په درې کې د تپو په ښکال کې 

ځانونه الهو کړئ. د دال جهیل په منځ 

کې له قایقي کور څخه د سرتې هاملیه 

منظره ډیره زړه راښکونکې ده. د اوبو 

پر رس ژوند د کشمیري دود یوه برخه 

ده او د نړۍ پر رس جنت ته هر ډول 

Boat story_Pashto.indd   34 03/11/15   3:56 PM



n  نومرب-ډسمرب 2015          n 3هند ليد  4

څیړنه

د مینې ډک قایقي کورونو کې په کشمیر او کیراال کې ځان طبیعت ته نږدې کول

په دال جهیل، کشمیر کې د قایقي کورونو لیکه

په قایقي کور کې د
 لوکس ژوند غیږه

لیکواله:  سوپرییا اګروال
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په رس کې: په1998 کال کې د بودا په سیمه کې د هند پخوانی لومړی وزیر ښاغلی 

اتل بیهاري واجپايي د وخت د دفاع وزیر ښاغيل جورج فرناندیس او هندي ساینس 

پوهان چې د وخت د DRDO مرش ډاکټر APJ عبدالکالم هم پکښې ګډون درلود

پورته: په1998 کال کې د شږو په دغه ډیري کې دوه اټومي ازموینې تررسه شوي

درلودې. دا مسئله دومره کړکیچنه شوه چې د مخالفو ګوندونو 

له ائتالف نه په شا کیدو رسه د UPA حکومت ویجاړیدو ته ډیر 

نیږدې وه. له نیکه مرغه، ډاکټر سنګ د اعتامد دا حرکت وګټلو 

او په 2008 کال کې یې د پارملان له لوري ددې تړون د تصویب 

وړتیا یې په پای کې السته راوړه. په2010 کال کې پارملان د 

اټومي حسابدارۍ قانون رامنځته کړ چې د هغې په اساس ویل 

کیږي چې که چیرې کومه اټومي پیښه رامنځته کیږي نو ټول 

مسولیت او قیمت به د لیږدونګې ډلې لخوا جربان کیږي. پدې 

کار رسه د کار په دوام کې یو خنډ رامنځته شوی وو او داسې 

مالومیده چې ددې تاریخي تړون په پایله کې 

په سختۍ السته راوړل شوې ګټې په یوې 

سړې ذخیرې کې ساتل شوي وي. کله چې 

په 2014 کال کې مودي واک ته ورسیدو نو 

ددې مسئلې په حل یې پیل وکړ. د لیږدونکو 

لپاره اوس مهال یوه ګډه جرباين ډله کار 

کوي او کايف دلیلونه موجود دي چې ژر یا 

وروسته به هند او متحده ایالتونه د بشپړ 

ممکنې ګټو ته د رسیدو لپاره ددې اټومي 

تړون د تقویت وړتیا تر السه کړي.
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هند په دوامداره توګه 
د NPT د السلیک 

څخه ځکه ډډه کوي 
چې ددوی په باور دا 
تړون مناسب نه دی

پورته: د هند پخوانی لومړی وزیر ښاغلی ډاکټر من موهن سنګ او په هغه وخت کې 

د متحده ایالتونو ولسمرش ښاغلی جورج بوش؛ الندې: د هند لومړی وزیر ښاغلی 

نرندرا مودي د متحده ایالتونو له ولسمرش ښاغيل بارک اوبامه رسه

چې هند ته د اټومي سوداګرۍ اجازه ورکړل شوه رسه له دې 

چې دا مسئله وسلې ته د پراختیا نه ورکولو مسئله السلیک 

شوي هم نه وه. هند په دوامداره توګه د NPT له السلیکولو 

ځکه ډډه کوي چې دا تړون مناسب نه دی او د اټومي ځواک 

موجودو ځواکونو ته د خپلو ګټو لپاره اجازه ورکوي خو د نورو 

مخه نیيس او همدارنګه د ټولو ملتونو په حق کې زیاتی کوي 

چې د سوله یزو موخو لپاره غواړي اټومي ځواک ته الس رسی 

ولري. که بیرته موضوع ته پام وکړو، دا د یادونې وړ ده چې 

رسه ددې چې دا د دواړو خواوو په ګټه تړون وه خو په حقیقت 

کې د واشنګټن او دهيل مرشانو باید د خپلو حکومتونو او مدين 

ټولنو د قانع کولو لپاره ډیره مبارزه کړې وی. په هغه وخت کې 

د متحده ایالتونو ولسمرش جورج ډبلیو بوش 

مجبور وه چې د هند لپاره قوي قضیه جوړه 

کړي چې ولې هند ددې استثنا د رامنځته 

کولو وړتیا لري او د هند پخوانی لومړی وزیر 

هم ددې معاملې د تصویب لپاره په خپل 

دفرت کې دروند بار په مټو وړی. 

په حقیقت کې، په دهيل کې موجود 

مخالفت ډیر سخت وه او ژورې ریخې یې 

بدلون وکړ او نوي ډهيل او واشنګټن ډي 

يس د اړیکو د ښوايل هڅه وکړه نو وضع 

شوي هستوي بندیزونه ددوی په اوږو یو 

دروند بار پاتې شو. د هند او متحده ایالتو 

د ملکي اټومي همکاریو یا د هند او متحده 

ایالتونو اټومي تړون د 123 تړون په نوم 

پیژندل کیږي. دا تړون د 2005 کال د 

جوالیي په 18مه نیټه د هند د پخواين لومړي 

وزیر ښاغيل من موهن سنګ او د متحده ایالتونو د پخواين 

ولسمرش جورج ډبلیو بوش په ګډه ناسته کې السلیک شو. 

متحده ایالتونه د آسیا او پاسفیک هیوادونو په وړاندې د 

خپلې بهرنۍ پالیسی له رسه په توازن کې راوستلو په هڅه کې 

وه او ددوی په نظر هند په دې اړخ کې یو ارزښتمند عنرص 

ومنل شو او هند هم په دې پوهیده چې رسه له دې چې د 

تیرو کلونو په اوږدو یې د وضع شوو بندیزونو فشارونه زغميل 

خو بالخره باید دا اټومي مسئله حل يش، په ځانګړې ډول که 

غواړي چې ځان د یوه لوی نړیوال رول لوبونکي د جوړولو هیلو 

ته ورسوي. بل عامل چې ددې تړون په موخو کې نیول شوی 

وه پاکې انرژۍ ته اړتیا وه. متحده ایالتونه په دې پوهیده 

چې د یوه غني هند لپاره اټومي ځواک له حده زیات اړین 

وه تر څو وکولی يش په دوامداره توګه انرژۍ ته ورځ په ورځ 

زیاتیدونکي رضوروتونه پوره کړي. 

تر ټولو اړینه خربه دا ده چې هند د یوه مسوول اټومي 

ځواک په توګه د فضایي او نړیوال چلند له الرې متحده 

ایالتونه دې ته مجبور کړل چې ددې پخواين درانده بار نه 

ځان سپک کړي. دې کار نړیواله ټولنه ډاډمنه کړه چې د هند 

لپاره دا استثنا رامنځته کول ښه پورته شوی ګام وه. هند د 

متحده ایالتونو رسه د تړون د السلیکولو تر څنګ ددې وړتیا 

هم تر السه کړه چې هستوي لیږدوونکو ته الرې پیدا کړې 
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د هند او متحده ایالتونو د اټومي تړون د لومړیو 10 کلونو 

په پیل کې دې حقیقت ته کتل ستونزمن دي چې په 2005 

کال کې ددې تړون له السلیک وروسته تراوسه پورې هند 

له متحده ایالتو یو هستوي ریکټور هم نه دی پلورلی. خو 

که چیرې ددې تشې لپاره چې نه ده ډکه شوې او یوازې 

د همدې المل په نظر کې نیولو رسه دا تړون لغوه يش نو 

دا به د یوه ښه فرصت له السه ورکول وي. دا تړون د هند 

او متحده ایالتو تر منځ د اټومي تجارت لپاره نه وو تررسه 

شوي بلکې دا له هغې هم لوی تړون وه چې ددې تړون په 

واسطه د هند لخوا وسلې ته د پراختیا د نه ورکولو اعتبار 

پوخ کړو او ځای یې له هغه هستوي حالت څخه وباسلو 

چې په دې برخه کې پردی ښکاریدو او په دې پروسه کې د 

نړۍوالو تر ټولو لویې ډیموکراسۍ او د نړۍ تر ټولو پیاوړې 

ډیموکراسۍ رسه د هند په اړیکو کې پراختیا رامنځته شوه. 

ددې تړون په پایله کې هند اوس ددې وړتیا لري چې د 

نړۍ له هر ګوټ نه یورانیم وارد کړي او د نوو ریکټورونو 

د اخیستلو خربې اترې روانې دي. د اټومي ځواک د السته 

راوړلو سطحه هم لوړه شوې. د هند او متحده ایالتو اړیکو 

د سوداګرۍ له پولې نه د تروریزم رسه په مبارزې، فضایي 

اړیکو او دفاعي چارو په لور خوځیدلې دي. 

د 1974 کال په مۍ میاشت کې او بیا د 1998 کال په 

مۍ میاشت کې د اټومي ازموینې د تررسه کولو پریکړې د 

امریکې متحده ایالتونه وهڅول چې د پراخو بندیزونو رژیم 

وضع کړي چې ددې کار په پایله کې په اټومي برخه کې 

نه یوازې پخوانۍ وړتیاوې او فعالیتونه محدود شول بلکې 

په عمومي ډول د ټکنالوژۍ په پرمختګ اغیزه وشوه. نو دا 

په دې معنی وه چې د هند فضایي پروګرامونه په نړۍوال 

پرمختګ کې اغیزمن نه دي او یوازې پریښودل شوي دي. 

زیات شمیر هیوادونه وه چې د وسلو هرني سیسټمونه یې 

درلودل او ددې اټومي بندیزونو له امله هند هغوی ته الس 

رسی نه درلوده؛ او د هر ډول ټکنالوژۍ نه په نظامي او 

ملکي برخو کې دوه اړخیزه ګټه اخیستنه بنده وه. 

په دوه اړخیزه برخه کې له متحده ایالتونو رسه د هند 

اړیکې د وضع شوو بندیزونو له امله ډیرې خرابې شوې وې 

چې اصيل عامل یې سړه جګړه وه. د سړې جګړې پر مهال 

هند رسامً له هیڅ ډلې رسه متحد نه وه خو د امریکې د 

متحده ایالتونو په پرتله یې له پخواين شوروي اتحاد رسه 

کلکې اړیکې درلودې. څو لسیزې وروسته کله چې  په 

ټوله نړۍ کې د جغرافیایي سیاست حالت په ناڅاپي ډول 
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د هند او متحده ایالتونو د 2005 کال اټومي تړون د هند لخوا وسلې ته د پراختیا د نه ورکولو 
اعتبار پوخ کړو او ځان یې له هغه هستوي حالت څخه وباسلو چې پردی پکښې ښکاریدو

پاس لوري ته: د هند پخوانۍ لومړۍ وزیره 

اغلې اندرا ګاندي د 1974 کال په اوږدو کې 

په پوخران کې

ښي لور ته: په 1998 کال کې پنځه اټومي 

ازموینې په پوخران کې رسته رسیدلې وې

د 123 تړون لسیزه
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هند د سمندري 
اقتصاد او د 

پاسفیک د جزیره 
یی هیوادونو د 

کنفرانس د کوربه 
توب وړاندیز کړی

د FIPIC د غونډې پر مهال په جیپور ښار کې د ګډونکوونکو ملتونو  رهربان

ملتونو د امنیت پراخې او اصالح شوې 

 SIDS امنیتي شورا په دواړو برخو کې د

چوکې ته د رسیدو په برخه کې د نورو 

هیوادونو مالتړ السته راوړي. نو ددې 

لپاره  FIPIC-2 په غونډه کې د پاسفیک 

جزیرې د هیوادونو رسه د هند هراړخیزې 

همکارۍ ته پراختیا ورکړل 

شوه، چې دا هیوادونو په 

زرګونو میله واټن کې پراته دي خو روحاً 

موږ رسه ورته والی لري. د غونډې په ترڅ 

کې شوې خربې اترې د یوه پراخ نړیوال 

نظم په رامنځته کولو کې د رشیکو هیلو او 

خوبونو د السته راوړلو لپاره د اوږه په اوږه 

د کار کولو یو اوږد سفر پیل شو. 

شورا د اصالحاتو په پروسه کې د ژوند 

د یو نوي تړون د رامنځته کیدو مته د 

متني خربو اترو په اساس کیږي، ښاغيل 

مودي ددې جدي مسئلې په هکله د 

پاسفیک سمندري هیوادونو نیږدې 

مشورې غوښتنه وکړه. هغه وویل؛ د 

امنیت په شورا کې د هند له دایمي 

غړیتوب نه ستاسې د مالتړ غږ به د 

ملګرو ملتونو نړیوال حیثیت ته ښه پیژنده او توازن 

ورکړي چې زموږ د ژوند انعکاس به پکښې کیږي. یو 

شمیر هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې 

د پراختیا او اصالحاتو چوکۍ ته زما د کاندیدو مالتړ 

کوي. هند په خپل ځای کې د پاسفیک له سمندري 

سیمې نه وړاندې خپل ځان مخکې کړی او د ملګرو 

 www.indiawrites.org ،منیش چند د هند د رایټس په شبکې کې مرش ایډیټر دی

په نړیوالو چارو او د هند په قصو مرتکز باب او مجله
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همکاري

دFIPIC-2 په غونډه 
کې د پاسفیک جزیرې 
د هیوادونو سره د هند 
هر اړخیزې همکارۍ 
ته پراختیا ورکړل شوه

اړین عنرص په توګه په نظر کې نیولو رسه، 

هند د دوا د جوړونې د یوې کارخانې 

او د پاسفیک په جزیره یی سیمه کې 

د ویش مرکز وړاندیز وکړ او همدارنګه 

ددې پروژې لپاره یې د کریډیټ اخیستلو 

وړاندیز هم وکړ. 

تل پاتې سمندري اقتصاد
د سمندري زیرمو له دوامدار پرمختګ رسه د اوبو د 

اقتصاد د برابرولو لپاره نوي ډهيل د پیاوړو سمندري غاړو 

او د سمندر څیړنیز انسټیټیوټ د پرانیستلو اعالن وکړ 

چې د بیولوژیکي څیړنو د سټیشنونو شبکه به ولري. د 

سمندري همکاریو د پراختیا لپاره هند په 2016 کال کې 

د سمندري اقتصاد او د پاسفیک د جزیره یی هیوادونو 

په نوم د نړیوال کنفرانس د کوربه توب وړاندیز وکړ او د 

سمندر او هایدروګرافیکي رسوۍ لپاره د سمندري مالتړ 

په برابرولو توافق وشو. 

د سمندر تر څنګ، فضا هم د همکاریو 

په لومړیو لیکو کې راغله چې په دې برخه 

کې هند د پاسفیک د جزیرې د سیمې په 

هر هیواد کې چې وي د فضایي تکنالوژی 

نه د ګټې اخیستنې د مرکز په جوړولو 

کې د مرستې وړاندیز وکړ. د پاسفیک د 

جزیرې ملتونو د اقلیمي موجوده خنډونو 

په نظر کې نیولو رسه دواړو خواوو د روان کال د ډسمرب 

په میاشت کې د پاریس د COP21  نړیوال اقلیم په غونډه 

کې د اغیزمنو السته راوړنو او د توازن د ډاډ لپاره له 

مخکې نه د همکاریو په پراختیا او د نوښتونو په رامنځته 

کولو توافق وکړ. 

د UNSC اصالحات: بشپړ نړیوال نظم
د UNGA په 70 مه غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت 
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د روزنیزو او د ظرفیت جوړونې په برخه کې هند 

خپلې مرستې او پړاونه د هند د تخنیکي او اقتصادي 

همکاریو یا )ITEC( روزنیز پروګرام په برخه کې له 

فیجی هیواد رسه 110 او نورو 13 هیوادونو ته له 119 

څخه دوه برابره 238 ده. 

سوداګري کول
د پرمختیایي  اړیکو همکاري د پرمختللې سوداګرۍ او 

پانګونې لپاره هند په سیمه کې د مایکرو، کوچنیو او 

منځنیو سوداګریزو ارګانونو د پرمختګ لپاره وړاندیز 

وکړو او دې پریکړې ته یې د کوپرې د پروسس، د 

وریژو د پراختیا او د ګنیو د حاصالتو لپاره د ماشیرنی 

په اخیستلو کې د خپل مالتړ په خودلو رسه پیاوړتیا 

وبخښله. په نوي ډهيل کې د هند د تجارت او 

FIPIC کې د )FICCI( صنایعو په خونو په فدراسیون

د سوداګریزو دفرت پرانیستل به د دواړو خواوو د 

اقتصادي اړیکو په پرمختګ کې ډیره مرسته وکړي. 

روغتیا د پاسفیک ددغو هیوادونو د بیارغونې د یوه 
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همکاري

چپ لور ته: د FIPIC په غونډه کې د ګډونکوونکو هیوادونو 

د مرشانو لپاره د ښه راغالست مراسم

الندې لور ته: د اګرې ښار په تاج محل کې د FIPIC مرشان

په هکله یادونه وکړه، او په ډاګه یې کړه چې د دواړو 

سمندرونو شاوخوا ملتونو نیکمرغه دي چې په یو بل پورې 

تړيل دي. هغه وویل چې، کوچني جزیره یی هیوادونه 

که څه هم د ځمکې لږه ساحه او کوچنی نفوس لري خو 

دوی زموږ لپاره د نورو هیوادونو په څیر ارزښتمند دي. 

نو له دې کبله هغه څپې چې د هند سمندري غاړو او د 

پاسفیک جزیرو په لور نوې هیلې او ستونزې له ځانه رسه 

راوړي یو دي. 

هغو جزیره یی هیوادونو چې په دې غونډه کې یې 

ګډون درلود په هغوی کې د کوک جزیرې، ټونګو، توالو، 

ناورو، کیریباټي، وانوټو، د سولومن جزیره، نیو، پولو، 

مایکرونیسیا، د مارشال جزیرې، فیجي او پاپو نوې ګینیا 

هیوادونه وه. د FIPIC دوهمه غونډه د ښه پرمختګ 

او د ټولو په ګټه د یوه له حده زیات اړینې سرتاتیژیکې 

همکارۍ د ښه وايل لپاره چټکتیا رامنځته کړه.  دې 

غونډې پنځه لوی انځورونه راپورته کړل چې ددې 

رامنځته کیدونکې اړیکې جوړښت جوړوي: پرمختیایي 

همکاري، سوداګري او پانګونه، پیاوړی سمندری اقتصاد/

آسامين اقتصاد، د اقلیم بدلون او د ملګرو ملتونو د امنت 

شورا اصالحات. 

د پراختیا همکاري
د پراختیا هغه همکاري چې د جوړیدو په حال کښې وه 

ددې غونډې پر مهال د هند لخوا د نوو نوښتونو نه د 

 FIPICپردې په پورته کولو رسه نوی توازن رامنځته شو. د

د لومړۍ غونډې پر مهال چې د 2014 کال د نومرب په 

میاشت کې په فیجی کې په الر اچول شوې وه، هند د 

200,000$ په ارزښت پرمختیایي مرستې اضافه شوې 

وې چې په کال کې به ټولو 14 هیوادونو ته د زیربینایي او 

بیالبیلو برخو کې د شميس انرژۍ په شمول د پروژو لپاره 

125,000$ امریکایي ډالره ورکول کیږي. په دې دوره کې 

ښاغيل مودي د هند وړاندیز د پاسفیک جزیرې هر هیواد 

د مالومايت ټکنالوژی د لرباتوارونو په جوړولو رسه وړاندې 

کړو چې په دغه سیمه کې به خلکو ته د تکنالوژیکي طب 

او زده کړو ته د الس ريس آسانتیا برابرولو وړتیا ورکړي. 
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دا سمندری اړیکې دي چې له جغرافیایی خنډونو 

تیریږي او د یوه دوه اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا لپاره 

زړونه او ذهنونه رسه نښلوي. د نړیوالو ګډو ستونزو 

او په نړیوال نظم کې د هند او پاسفیک سمندر د 

ارزښت په زیاتیدو رسه، هند د اګست په 21 او 22 

نیټو د )FIPIC( یا د هند-پاسفیک تړانګو د همکاریو 

د غونډه د پاسفیک د 14 جزیرو د رهربانو او استازو 

رسه د دیپلوماتیکي اړیکو د رامنځته کولو لپاره په الره 

واچوله. دا د نهو میاشتو را په دیخوا دوهمه غونډه 

وه چې کوچنیو خو د ښه سرتاتیژیک موقعیت او غني 

زیرمو لرونکو سمندري هیوادونو رسه په الره اچول 

شوې وه خو له دې سیمې رسه لومړی داسې سرتاژیکه 

ناسته وه چې په جیپور کې یې هند کوربه وه. د 

دوستی احساس او ګرمې خربې اترې وشوې خو دا له 

منظمو دیپلوماتیکي ناستو نه هم ارزښتمنده غونډه وه. 

په همکارۍ کې د هر اړخیزو ګټو ښکاره مالومیدل او 

هغه پلې کیدونکې پایلې چې له دې غونډې نه السته 

راغلې، ددې ډاډ ورکوي چې د هند د اړیکو ټکي له 

رسه تعریف کړي چې لومړی وزیر ښاغلی نرندرا مودي 

ورته د پراخې وړتیا لرونکي لوی سمندري هیوادونه 

وایي. 

نښلونکې موخې
په نړیوالو چارو کې ددې اړیکو د ځای په ځای کولو 

لپاره ښاغيل مودي پاسفیک او د هند سمندري سیمې 

ته د نړیوالو فرصتونو او ستونزو د راجذبولو د بدلون 

د هند لومړي وزیر ښاغيل نرندرا مودي په جیپور کې د FIPIC غونډې ته د وینا پر مهال
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همکاري

د FIPIC غونډې یو ځل بیا د پاسفیک د سیمې هیوادونو رسه د اړیکو د نوي څپرکي د پرانیستلو 
الرې چارې تکرار کړي

سمندري اړیکې: د پاسفیک 
همکاري پراختیا مومي

لیکوال:  منیش چند
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د ښاغيل مودي د رهربی الندې د “سامرټ ښارونو” پالن 

رسه ورته والی لري. د بیلګې په توګه د ګجرات نړیوال 

مايل او د تکنالوژی ښار، چې په ګجرات 

کې د ښاغيل مودي د لومړي وزیر په توګه 

د پاتې کیدو په دوران کې یې کار پیل 

شوی وو او تراوسه پرې کار روان دی او له 

مصدر ښار رسه پرتله کیدلی شی. 

د مصدر د دښتو نه د ګټې اخیستنې 

د مالتړ لپاره بریښنا له شميس او بادي 

انرژۍ له الرې السته راوړل کیږي. داسې 

ویل کیږي چې په دغه ښار کې به هیڅ 

ډول شخيص موټر شتون ونلري او معلومداره خربه ده چې 

هیڅوک به د اوسیدونکو په توګه له سوځیدونکو تیلو ګټه 

وانخيل او مته ترې کیږي چې له عامه ترانسپورت نه به 

له هند او عربي 
متحده اماراتو څخه 
تمه کیږي چې په 
خپلو اړیکو کې 

موجوده همکاري 
پیاوړې کړي

لومړی وزیر په عريب متحده اماراتو کې د دوبۍ د کرکټ په لوبغايل کې د هندوانو د ټولنې د ښه راغالست غونډې ته وینا کوي

ګټه واخيل. مصدر به د انرژۍ نه د بیا ګټې اخیستنې د 

نړیوالې ادارې خونه وي چې د هغې مرکزي دفرت به لومړنی 

تعمیر وي چې مرصفیدونکې انرژي به یې 

تولیدي انرژي وي. 

که څه هم په هند کې د مصدر د پالن 

کاپي کولو ته اړتیا نشته خو داسې پروژې باید 

له سیمه ییزو حاالتو رسه په برابرښت کې 

پلې يش. دا هیواد په ورته نظرونو او پروژو 

کار کوي او پدې لټه کې دی چې د پیاوړتیا، 

محدودو طبیعي زیرمو، چټلتیا او د نفوس  د 

فشارونو د ستونزو د حل الرې چارې ومومي 

چې نوره نړۍ یې اندیښمنه کړې. په دې منت کې دا برخه 

په زړه پورې ده چې ښاغيل مودي څنګه له بهر څخه خپل 

کور ته نوي نظرونو او درسونه له ځانه رسه راوړي. 
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همکاري

چې ال تر اوسه یوازې په تیلو ډډه کوي. بهرنۍ پانګونې 

ددوی لپاره ځکه اړینې دي تر څو په راتلونکې کې 

وکولی يش چې خپل اقتصادي ګټې تضمین کړي. 

د مخ پر وړاندې تګ لپاره له دواړو هیوادونو 

مته کیږي چې په خپلو اړیکو کې موجودې 

همکارۍ ته پراختیا ورکړي. هند د عريب 

متحده امارتو دوهم لوی سوداګریز 

همکار دی چې د خلیج د اقتصاد تر 

ټولو پیاوړی اقتصادي هیواد بلل کیږي 

او د هند لپاره دریم دی. په حقیقت 

کې دا یوه ناڅاپي پیښه نه وه چې عريب 

متحده اماراتو ته د ښاغيل مودي د سفر نه 

یوه میاشت وروسته، د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر 

شیخ عبدالله بن زاهد النهیان له یوه لوی تجاريت 

پالوي رسه نوي ډهيل ته راغی. 

په سرتاتیژکو برخو کې یوه بله رشیکه اندیښنه 

د اسالمي امارت د ترهګریزې ډلې راپورته کیدل 

دي چې لویدیځې آسیا او شاميل افریقا کې د بی 

نظمۍ د رامنځته کیدو سبب ګرځیدلی او په سیمه 

کې د عربی او غیرعريب قدرتونو لپاره یو جدي 

ګواښ بلل کیږي. 

له عريب متحده اماراتو رسه د هند د اړیکو بله 

مهمه برخه په ښکاره توګه تیل دي چې د ډیر پخوا 

راهیسې د GCC د غړو هیوادونو رسه د هند د اړیکو 

بنسټ پاتې شوی دی. هند80 سلنه تیل واردوي 

چې عريب متحده امارات د هند د غوښتنې نهه 

سلنه برخه تشکیلوي. 

د خپل دوه ورځني سفر پر مهال ښاغيل مودي 

ابوظبۍ، دوبی او مصدر ښار څخه د لیدنې مهالویش 

برابر کړی وه. هغه د شیخ زاهد د ښکيل لوی مسجد 

څخه کتنه وکړه چې د نړۍ له هر ګوټ څخه د راټولو 

شوو عامريت توکو په واسطه ډیزاین شوی او د نړۍ د 

یوايل په نظر رسه جوړ شوی دی. هغه د ابوظبۍ په 

نړیوال ښار کې له هندي کارکوونکو رسه وکتل چې په 

دې ښار کې 26,000 بهرين کارکوونکي اوسیږي چې 

زیات شمیر یې له هند، پاکستان، بنګلدیش او نیپال 

هیوادونو څخه دي.

په بشپړه توګه عريب متحده امارات د دوه ملیونو 

هندوانو لپاره د نفقې د موندنې وسیله ده چې تخمیناً 

هر کال ۲۱ میلیارده امریکایي ډالر خپل کور ته 

لیږي. په حقیقت کې د هند لومړي وزیر په دوبۍ 

کې له50,000 څخه زیاتو هندي مسافرو ته وینا 

وکړه چې دا په ټوله نړۍ کې د مسافرو هندوانو ته د 

هغه د الس ريس د هڅو په لړ کې یو ښه پورته شوی 

ګام بلل کیږي. 

مصدر ته د ښاغيل مودي سفر 

ډیر په زړه پورې وه ځکه چې دا 

ښار التراوسه د جوړیدو په حال 

کې دی او په 2006 کال کې 

پرانستل شوی. کوم کار چې 

مصدر ښار ته ځانګړتیا وربښي 

او په خاصه توګه ښاغيل مودي ته 

ددې لپاره دا ښار ځانګړی دی چې دا 

د لویې ټکنالوژی نوی ښاري جوړښت لري 

او د کاربن صفر کول یې په موخه کې شامل دي. دا 
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سوداګري او پانګونه، د تروریزم په وړاندې مبارزه او انرژي به د نوې 
دهيل او ابوظبۍ د اړیکو په لړۍ کې یو نوی څپرکی پرانیزي

لومړي وزیر ښاغلی مودي په ابوظبۍ کې د شیخ زاهد د لوی مسجد څخه د کتنې پر مهال

عريب متحده اماراتو 
رسه نښلیدل

لیکواله:  مایوري موکرجي
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د ښاغيل مودي واک ته د رسیدو را په دې خوا د 

یو نیم کال په موده کې هغه په دوامداره توګه د 

هند د ډپلوماسۍ د ژوندۍ پاتې کیدو او له ملګرو 

هیوادونو رسه د نوي ډهيل د اړیکو د ساتلو او له 

نوو رشیکانو رسه د نیږدیوايل د زیاتیدو په برخو کې 

اړینې هڅې کړي دي. د2015  کال د اګست په 

میاشت کې عربی متحده اماراتو ته د ښاغيل مودي 

سفر په دې برخه کې یو نوی پورته شوی اړین ګام 

بلل کیږي. ښاغلی مودي د هند د لومړي وزیرانو له 

ډلې لومړنۍ لومړی وزیر دی چې 34  کاله وروسته 

یې دې هیواد ته سفر وکړ. د هغه دا سفر له عريب 

متحده اماراتو رسه د حکومت د اړیکو د ښوايل 

لیوالتیا څرګندوي.  

د سفر پر مهال، د دوه ګونې اجنډا درې مهم 

ښکاره مسایل مايل پانګونه او سوداګري، ښه 

سرتاتیژیکه همکاري او د لویې انرژۍ امنیت ساتل 

وه. لومړی برخه یې په هند کې د اړینې پانګونې 

لپاره د عربو متحده اماراتو هڅول وو چې په 

ځانګړې توګه د لویو زیربینایي پروژو په برخو کې 

ويش. چې د هند او عربو متحده اماراتو تر منځ د 

75  میلیارده امریکایي ډالرو د زیربینایي پانګونې 

وړاندوینه پکښې وشوه، چې دا پانګونه به د ریل د 

لیکو، بندرونو، سړکونو، هوایي ډګرونو او صنعتي 

بندرونو په جوړولو کې له هند څخه مالتړ وکړي. 

ددې لپاره چې د هند ګټې د بهرنۍ پانګې په 

څرښیدو او ټکنالوژۍ پورې تړلې دي، نو عريب 

متحده امارات هڅه کوي چې د خپلې ګټې کڅوړه 

پراخه کړي. هو، اوس مهال د اماراتو اقتصادي 

چارې د هغو عريب هیوادونو په پرتله پراخې شوي 
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ښاغلي مودي او 
ښاغلي اوباما د 

اقلیم په بدلون او 
اقتصادي اړیکو 

خبرې وکړې

اوباما رسه د لومړي وزیر مودي کتنه هم ډیره ګټوره 

ثابته شوه او په ډاګه یې کړه چې د هند او متحده 

ایالتونو د اړیکو لپاره په اقلیم کې ښه بدلون راغلی. 

ددې دواړو مرشانو ناستې یو ساعت دوام درلود او د 

سوداګریزې بڼې په لرلو رسه مستقیامً د مهمو مسایلو 

په هکله ددغو دوو مرشانو تر منځ خربې وشوې چې 

له یوه بل رسه ښه شخيص ملګرتیا لري او یو بل ته 

لومړی نوم اخيل. 

د 21مې پیړۍ د همکاریو د تعریفولو 

د مثبت انځور لپاره دواړو مرشانو 

د هر اړخیزو مسایلو په هکله خربې 

وکړې چې د اقلیم د بدلون او اقتصادي 

اړیکو ترڅنګ ترهګرۍ رسه د مبارزې، 

د انټرنټي امنیت او د ملګرو ملتونو 

د امنیت د شورا د اصالحاتو په هکله 

خربې وشوې. 

د سپټمرب د 28مې ناستې تر ټولو لویه السته راوړنه 

د ډسمرب په میاشت کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم د 

غونډې د بریالیتوب لپاره د نړۍ د رهربو ډیموکراسیو 

تر منځ مخکې له مخکې په ګډه د کار کولو ډاډ السته 

راوړل او د آسیا د دریمې درجې لویو اقتصادي هیوادونو 

د پرمختګ په اجنډا کې همکاري کول وه. ښاغيل مودي 

په ډاګه کړه چې هند د اقلیم د بدلون په برخه کې 

نه بدلیدونکی ژمن دی، او له داسې پالنونو یې یادونه 

وکړه چې د هند په ټولې انرژۍ کې به د 

بیاځلې ګټې اخیستنې کچې زیاتوي. د 

ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ریفورمونو 

په برخه کې د لیکلو خربو اترو د پیلیدو 

لپاره ښاغيل مودي ته ولسمرش اوباما 

له هند رسه د ملګرو ملتونو د امنیت 

په شورا کې د دایمي غړیتوب په السته 

راوړلو کې د متحده ایالتونو د مالتړ ډاډ 

له رسه ورکړل شو. 

ښاغيل مودي له ولسمرش اوباما رسه په یوې ګټې 

 UNSC خربي ناستې کې وویل چې زه په اصالح شوې

کې هند ته د دایمي غړیتوب د ورکولو نه د ولسمرش 

اوباما له مالتړ څخه مننه کوم. ښاغيل مودي همدارنګه 

له متحده ایالتونو څخه ددې لپاره هم مننه وکړه چې د 

لوړ پوړي نړیوال اټومي صادراتو په رژیمونو کې د هند له 

غړیتوب څخه مالتړ کوي، په هغې کې اټومي لیږدوونکې 

ډلې شاملې دي او ټاکلی مهالویش لري. دواړو خواوو 

د آسیا او پاسفیک سمندر په سیمو کې د همکاریو د 

پراختیا او د ترهګرۍ او تاوتریخوايل په وړاندې د ګډې 

مبارزې په کولو رسه د ژورو سرتاتیژیکو اړیکو د ساتلو 

پریکړه وکړه. 

له هره اړخه چې ورته ځیر شو متحده ایالتونو ته 

د لومړي وزیر مودي د سپټمرب د 28-23 سفر 

د هند او متحده ایالتونو تر منځ د نوو اړیکو 

لړۍ پیل کړې او همدارنګه د نړۍ له لویو 

ډیموکراسیو رسه په اړیکو کې نوی خوند 

ښکاري، چې په پایله کې د همکاریو نوی 

څپرکی خالص شوی چې د نړۍ په نوي نظم 

به دوامداره اغیزه ولرې.

منیش چند د هند د رایټس په شبکې کې مرش 

ایډیټر دی، www.indiawrites.org په نړیوالو 

چارو او د هند په قصو مرتکز باب او مجله
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ښاغلي مودي څرګنده 
کړه چې هند د اقلیم د 
بدلون په برخه کې نه 
بدلیدونکې ژمنه کړې

ښاغلی نارندرا مودي د متحده ایالتونو له ولسمرش بارک اوباما رسه د UNGA د 70مې غونډې پر مهال د خربو په حال کې

به 400 سټیشنونو ته وغزیږي. کالیفورنیا ته د ښاغيل 

مودي په سفر کې د امریکایي میشتو هندیانو، د 

ټکنالوژ لوړپوړي مفکرینو رسه لیدل هم شامل وه. چې 

په هغوی کې د آپل اجراییه رییس ټیم کوک، د ټسال 

مرش ایلون موسک او د فیسبوک مرش مارک زوکربرګ 

ګډون درلود. معامري ځایونو ته د هندي رهربانو سفر 

په هند کې نوښتونو د راوستلو لپاره 

د یوه کمپنۍ پیاوړي ابتکارونو څخه 

کتنه او د هغوی خپلولو لپاره تررسه 

کیږي. د شميس انرژی لپاره د یوه 

اوږمهاله زیرمې وسیله کولی يش چې 

د هند هغو سیمو ته ګټه ورسوي چې 

خدمت نه دی ورته شوی.

د “پیل وکړه هندوستانه، جګ شه هندوستانه” 

)“Start-up India ,Stand-up India”( په 

تړاو د خپل نظر د څرګندولو لپاره لومړي وزیر 

مودي د هند او امریکا د سټارټ اپ کونکټ 

)India-US Start up Konnect( غونډې ته وینا 

وکړه. چې په هند کې د سټارټ اپ د انقالب د 

راوستلو په برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه 

وشوه او د نوو سوداګریو د پیل د لیوالتیا او د نظرونو 

په زور مخته والړه. ښاغيل مودي د بهارت فنډ سازمان 

رامنځته کړ تر څو هغو هندي سوداګرو ته بودیجه 

برابره کړي چې د روغتیا د ښه وايل په پروژو، ټولنې 

ته ګټورې ټکنالوژۍ رامنځته کولو او د انرژی د نوو او 

بیاځلې د ګټې اخیستونکې  زیرمو په نښه کولو په برخو 

کې کار کول غواړي. 

له اوبامه رسه کتنه: د راتلونکو 
لویو ګامونو الره جوړول

متحده ایالتونو ته د لومړي وزیر مودي 

شپږ ورځینی سفر د متحده ایالتونو له 

ولسمرش بارک اوباما او د P5 هیوادونو 

د مرشانو، د بریتانیا د لومړي وزیر ډیوډ کامرون او د 

فرانسې له ولسمرش فرانسویس هولندې په لیدلو رسه 

د سپټمرب په 28مه نیټه پای ته ورسید. د اقلیم بدلون، 

ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د UNSC اصالحات او د 

هر اړخیزو لوړ پوړو اټمي صادراتو په رژیمونو کې د 

هند غړیتوب هغه اړین مسایل وه چې ښاغيل مودي 

په څرګنده لدې دریو مرشانو رسه وڅیړل. له ولسمرش 
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n  نومرب-ډسمرب 2015          n 1هند ليد  6

د سیيل کون ویلې په زړه کې دا یوه زړه راښکونکې 

ننداره وه چې د موسیقۍ، نڅا او د مودي لپاره د 

سندرغاړو څخه لوی تاالر ډک وه. د نړۍ د تر ټولو 

لویې ډیموکراسۍ مرش هم هغوی خفه نه کړل او د 

کلیفورنیا د PAS په مرکز کې یې د ناستو21,000 

په مخ کې د هندي پیړۍ په هکله خپل سامل نظر 

څرګند کړ. 

ټول ددې پوښتنه کوي چې 21مه پیړۍ به د 

چا پیړۍ وي؟ داسې باور کیږي چې 21مه پیړۍ 

به د هند پیړۍ وي. ددې خربې په اوریدو رسه د 

خوشحاله متاشه کوونکو چیغې او نندارې پیل شوې 

چې د ټکنالوژۍ په سوداګریز مرکز کې د امریکا 

میشتو هندیانو د هیله مندتیا خودنه یې وکړه. 

په متحده ایالتونو کې د درې میلیونو هندیانو د 

ټولنې ته د درناوي په کولو رسه چې د دواړو هیوادونو 

په اړیکو کې یې اړین رول لوبولی، ښاغيل مودي دا تل 

پاتې خربه وکړه چې دا څنګه کیدلی يش چې له السه 

وتيل مهارتونه یعنې تاسې خپل هیواد ته دومره ډیره 

ګټه ورسوی. تاسې شاید اوریديل وي چې موږ باید 

په دې مهاجرتونو رسه د خپل مهارت لرونکو وګړو له 

السه ورکول بس کړو. خو هند بهارتونا وسندرا ده، او 

تل به له مهارت لرنکو ذهنیتونو ډک وي. 

د خپلې وینا پر مهال د هند مرش د خپل حکومت 

د لویو السته راوړنو او په هیواد کې د ډیجیټل انقالب 

د راوستلو په برخه کې د خپلو روانو هڅو څخه یادونه 

وکړه، چې په پایله کې به یې حکومتداري آسانه، 

اقتصادي او اغیزمنه يش. هغه د یوه ميل پرمختګ 

لپاره خپله د MAJ نسخه وړاندې کړه چې J د جان 

دهان مايل پروګرام، A د پیژندنې بی بیلګې کارت او 

M د موبایل حکومتداری څرګندونه کوي. د شهید 

بګهت سنګ په څیر هندي ویاړونو نه په خپلې وینا 

کې د درناوي پر مهال د هند مرش د یوې ځلیدونکې 

کیسې په طرز کې خپلو ګڼ شمیر هیوادوالو ته وویل 

چې؛ نوې پیژندنه او نوی انځور؛ که نړیوال بانک 

وي، که موډي او یا کومه بله څیړنیزه اداره وي، ټول 

همدا وایي چې هند په نړۍ کې تر ټولو چټک روان 

اقتصادي هیواد دی.

له امریکا میشتو هندیانو 
رسه نښلیدل: د هندي 

JAM پیړۍ لپاره

موسسې لري. د شپې ډوډی ته ځکه ډیجیټل ویلی 

شو چې د ټکنالوژۍ د برخې لوی شخصیتونو او 

رامنځته کوونکو پکې ګډون درلود. چې په هغوی 

کې د هند لخوا د رامنځته شوي مایکروسافټ مرشه 

ستیا نادعيل، د ګوګل لخوا سندر پیچای، د اډويب 

لخوا شانتانو ناراین، د کولکوم  لخوا پول جوکبس 

او د سیسکو لخوا جون چمرب ګډون درلود. لومړي 

وزیر مودي په ډیرې ډاډمنتیا رسه د ډیجیټل هند 

په هکله خپل نظر څرګند کړ چې هره ورځ یې انالین 

مینه وال په میلیونونو زیاتیږي. 

هغه وویل؛ دا د هند د بدلون لپاره یوه داسې 

سوداګریز ابتکار دی چې ښايي د انسانانو په 

تاریخ کې نه وي عميل شوی. دا نه یوازې د هند 

د کمزورو، لرو پرتو او د غریبو اوسیدونکو په ژوند 

اغیزه لري بلکې زموږ د ملت د ژوند او کار کولو الره 

به بدله کړي. 

د شپې ډیجیټل ډوډی په پیلیدو رسه دا 

د نظرونو په یوې بشپړې میلې بدله شوه او د 

ډیجیټل هند د ماموریت او د سیيل کون ویلې 

تر منځ د ثابتو همکاریو د رامنځته کیدو نظرونه 

په څرګندیدو شوه. په هند کې د هر والیت او د 

ټکنالوژۍ له کمپنیو لپاره د مایکروسافټ له پالن 

څخه د پردې پورته کولو لپاره نادیال وویل؛ اوس هغه 

وخت رارسیدلی چې موږ په ټوله نړۍ کې خلک 

پیاوړي کړو. د ګوګل اجراییه رییس سوندر پیچې په 

ډیرې زړورتیا هند د نړۍ ځوان او د پرمختګ په لور 

تر ټولو چټک روان هیواد وباله، او ټکنالوژي یې د 

انقاليب بدلون د رامنځته کولو یوازینۍ الره وګڼله. 

د کولکوم لخوا پول جوکبس په هند کې ددې ابتکار 

د پیل او مشهورتیا لپاره د 150 میلیونو امریکایي 

ډالرو د پالن له جوړولو نه پرده پورته کړه. وروسته 

ښاغيل مودي د ګوګل له مرکزي دفرتونو لیدنه وکړه 

چې هلته د لټون دې لویې کمپنۍ په لومړیو کې د 

هند د ریل په  100 سټیشنونو کې د چټک انټرنټ 

د برابرولو پالن څرګند کړ، چې په راتلونکي کال کې 
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د هند او امریکا د سوداګریزې شورا مرش اجې پال 

سنګ بانګه، د نیویارک ښار پخوانی ښاروال او د لوک 

هیډ مارټن اجراییه رییس مارلین هیوسن او د زیربنا 

لوی شخصیت د AECO د ټکنالوژی د کمپنۍ مرش 

Michael S Burke شامل وه. ددې ټولو لیدنو پر مهال 

د لومړي وزیر مودي خاصه پاملرنه د هند د اصالحي 

پروسې په واسطه د نوو فرصتونو په رامنځته کولو او 

د هند د پرمختګ لپاره د هغوی د مرستو د جذبولو 

هڅه وه. د امریکایي کمپنیو لخوا که څه هم په مالومو 

برخو کې د پانګونې پریکړه ونشوه خو د هغوی مثبت 

چلند ته په کتو رسه په امریکایي پانګې کې د زیاتوايل 

د رامنځته کیدو او په هند کې د تخصص د زیاتیدو 

مته کولی شو. 

ټکنالوژي، نوښت او موسسې 
ټکنالوژي، نوښت او موسسې هغه درې ګوين 

موضوعات وه چې لومړي وزیر  مودي یې د کلیفورنیا 

سیيل کون ویيل ته سفر کولو ته هڅولی وه. دا د 

څلورو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سمندر 

سویيل غاړي ته د هند د یوه لومړي وزیر سفر وه. 

د ډیجیټل هند د ماموریت د مشهورتیا او ددې 

ماموریت د عميل کولو لپاره د متحده ایالتونو د 

ټکنالوژی د لویو کمپنیو لخوا د پیل نه مخکې همکاري 

جذبول سیيل کون ویيل ته د مودي د دوه ورځني 

سفر اصيل موخه وه. پدې ښار کې نیم میلیون هندي 

وګړي ژوند کوي چې د ټیکنالوژۍ زیات شمیر بډایه 
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پورته: ښاغلی نارندرا مودي په سن جوز کې د هند او متحده ایالتونو د سټارټ اپ د کونکټ په غونډه کې، 2015؛ لرې چپ لور ته: د هند لومړی وزیر د فیسبوک په دیوال السلیک کوي. 

کله چې موږ کوچنیان وو نو موږ به د نیږدې ګاونډیانو کورونو ته تلو او د هغوی لوخي به مو 

مینځل، اوبه به مو ورته راوړې او نور درانده کورين کارونه به مو کول. نو فکر وکړی چې یوه مور 

د خپلو بچو د لویولو لپاره څه څه نه کوي. دا هغه څه دي چې باید یې کړي وی، بله چاره نه وه. دا 

یوازې د نارندرا مودي قصه نه ده. په هند کې په سلګونه زره ښځې او مورګانې دي چې خپل ټول 

ژوند د خپلو اوالدونو لپاره قرباين کوي
ښاغلی نارندرا مودي، د هند لومړی وزیر
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پروسه کې یې بدلون رامنځته کړی دی. د ټولنیزې میډیا یو لیوال مینه وال 

او ګټه اخیستونکي، د هند مرش، چې د فیسبوک په نړۍ کې د هغو مرشانو 

له جملې څخه دی چې د ګڼ شمیر خلکو لخوا فولو کیږي، وایي چې؛ نړیوال 

مرشان باید ټولنیزې رسنی له یاده ونه بايس او باید اړیکه وررسه ولري.  

ښاغيل مودي د ډیجیټل انقالب له الرې په هند کې د بدلون راوستلو 

خپله له لیوالتیا ډکه اجنډا رشیکه کړه. خو هغه صحنه چې د فیسبوک په 

مرکزي دفرت کې نیږدې 500 حارضو خلکو او د تلویزون له الرې لیدونکو ته 

به تل پاتې خاطره وي، هغه د هند د لومړي وزیر احساسايت کیدل وه، چې د 

خپلې مور په هکله د خربو کولو پر مهال یې په سرتګو کې اوښکې راغلې. 

کله چې موږ کوچنیان وو نو موږ به د نیږدې ګاونډیانو کورونو ته تلو 

او د هغوی لوخي به مو مینځل، اوبه به مو ورته راوړې او نور سخت کورين 

کارونه به مو کول. نو فکر وکړی چې یوه مور د خپلو بچو د لویولو لپاره څه 

څه نه کوي. دا هغه څه دي چې باید یې کړي وی، بله چاره نه وه. دا خربه 

مودي په ژړغوين غږ کې وکړه، دا یوازې د نارندرا مودي قصه نه ده. په هند 

کې په سلګونه زره ښځې او مورګانې دي چې خپل ټول ژوند د خپلو اوالدونو 

لپاره قرباين کوي.

ښاغيل مودي د زوکربرګ والدین وستایل چې داسې یو بچۍ یې لوی 

کړی چې د نوښت او سوداګریز ذهنیت په لرلو رسه یې په ټوله نړۍ کې 

بدلون راوستی. ښاغيل مودي د پیاوړي انټرنیتي نښلونې او د سوداګریز 

کلتور د پراختیا په واسطه هند ته د نوي رنګ ورکولو په هکله د خرب نظر د 

څرګندولو لپاره په ډیر هرن رسه د خپلې هیلې په هکله خربې وکړې، چې 

هغه له هند څخه د 20 ټرلییونو ډالرو اقتصاد جوړول غواړي، چې کيل او 

لرې پراته کوچني ښارونه به د ميل بیا جوړونې په کارونو کې ونډه لري. 

موږ په هند کې د خلکو د نښلولو لپاره لویو او انټرنیټي الرو ته یو برابر 

اړتیا لرو. زه غواړم چې د هند شپږ سوه زره کيل د فایرب اوپټیک د کیبل له 

الرې رسه ونښلوم.
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د فیسبوک شیبې

چپ لور ته: ښاغلی مودي له مارک زوکربرګ رسه، پورته: په سان جوز کې د ټیسال د 

موټرو د آسانتیا په مرکز کې

همکاریو رامنځته کول وه. د هند د پرمختګ لپاره د نظر 

موندنې په برخه کې ښاغيل مودي په لومړۍ ورځ د امریکې 

سوداګريزې نړۍ له لویو پانګه اچوونکو رسه په نیویارک کې 

وکتل چې د فورچون 500 کمپنیو له اجراییه رییسانو او د 

مايل دنیا له شاهانو رسه یې یو له بل وروسته لیدنې وکړې. 

په اوسنۍ نښلیدلې نړۍ کې خربو اترو یا اړیکو ته د ارزښت 

ورکولو لپاره د هند لومړي وزیر د رسنیو او تفریحي صنایعو 

له لویو مرشانو رسه ولیدل او غوښتنه یې ترې وکړه چې د 

ارتباطاتو د کچې د لوړوايل په برخه کې فعال رول ولوبوي او 

په هند کې د خربو اترو د پوهنتون یا د ارتباطي زده کړو د 

مرشتوب په کولو رسه د هند د پرمختګ په لړۍ کې ونډه 

واخلی. هغه دوی وهڅول چې په سیمه ییزو ژبو موجودو 

موادو ته پرمختګ ورکړي او د هند لپاره په خپلې بودیجې 

کې دا برخه شامله کړي. ښاغيل مودي په مايل برخه کې 

د سټالوارټ له اجرییه رییسانو رسه ولیدل، چې په هغوی 

کې د JP مورګن اجراییه رییس او مرش جیمي ډیمن او د 

 AIG جرنال اتالنتیک، د ،KKR ،بلک سټون، وار برګ پنکس

بیمه، ټایګر ګلوبل او د نیویارک ایالت د عامه تقاعد د مايل 

کمپنیو له مرشانو او اجراییه رییسانو رسه لیدنه وکړه. 

د ډله یزو لیدنو تر څنګ لومړي وزیر مودي له لوړ 

پوړو اجرییه رییسانو رسه په یواځې توګه هم لیدنې لرلې، 

چې په هغې کې د ماسټر کارت اجراییه رییس او مرش او 

دا د هند د لومړي وزیر ښاغيل نارندرا مودي لپاره د فیسبوک 

ځانګړی وخت وه. د سن فرانسسکو د هکر په پراخې څلور 

الرې کې د فیسبوک د مرکزي دفرت په ټاون حال کې د 

نړۍ د دوهمې لویې ډیموکراسی له مرش رسه د فیسبوک د 

پرانیستونکي او اجراییه رییس مارک زوکربرګ ګډه ناسته وه 

چې خاموشو اوریدونکو د ټولنیزو رسنیو د غښتلتیا په هکله 

د لومړي وزیر خربو ته غوږ نیولی وه چې ددې عجیبې نړۍ 

خلک یې رسه نښولويل دي.

ښاغيل مودي وویل؛ زما لپاره ټولنیزې رسنۍ یو مهم الرښود 

دی چې ماته د اړیکې نیولو آسانتیاوې برابروي او زما په فکري 
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پورته: د G-4 هیوادونو برازیل، آملان، هند او جاپان مرشان په نیویارک کې د 

ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اصالحاتو رامنځته کولو په غونډه کې؛ 

ښي لور ته: لومړی وزیر په سنجوز کې د شپې ډوډۍ د خوړلو پر مهال

او بیا ځلې ګټې اخیستونکې انرژۍ د السته راوړلو لپاره د 

ټکنالوژۍ، نوښتونو او مايل برخې د یوايل د عامو نړیوالو 

همکاریو د رامنځته کولو د رضورت په هکله هم خپل نظر 

وړاندې کړ.

په نیویارک کې د سپټمرب په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو 

د سولې ساتنې بیلې غونډې ته په خپلې وینا کې لومړي 

وزیر ښاغيل مودي د پریکړو په پروسه کې د هغو هیوادونو 

ونډې زیاتولو ته اشاره وکړه چې د سوله ساتو عملیاتو لپاره 

خپل ځواکونه لیږي او همدارنګه یې د هند لخوا د نوو 

عسکري مرستو څخه پرده پورته کړه چې په هغې کې به 

موجودو یا نوو عملیاتو ته د 850 عسکرو اضايف کنډک او 

د پولیسو درې اضايف واحدونه چې د ښځینه سوله ساتو لوړ 

استازیتوب پکې شوی، د مرستې وعده وکړه. 

سوداګري 
د هر اړخیزې او څو اړخیزې ډیپلوماسی تر څنګ متحده 

ایالتونو ته د لومړي وزیر مودي د سفر بله اړینه موخه د 

دواړو هیوادونو تر منځ د بشپړ او هر اړخیزو اقتصادي 
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همکاري

n  نومرب-ډسمرب 2015          n 1هند ليد  0

وړتیا ته اشاره وکړه. هغه دG4  په غونډه کې وویل؛ 

د امنیت شورا کې باید د نړیوالې لویې ډیموکراسی، 

د نړۍ د اقتصاد هڅوونکي او د ټولو لویو وچو غږ 

شامل واويس. ددې کار په تررسه کولو رسه به ځواب 

وینه او مرشوعیت  زیات يش او د 21مې پیړۍ د 

موجودو ستونزو پر وړاندې به د کار کولو په برخه کې 

استازیتوب او اغیزمنتیا زیاته يش. په یاده غونډه کې 

د جاپان لومړي وزیر شیزو ابې، د آملان لومړۍ وزیرې 

انګال مرکل او د برازیل ولسمرش دملا روسیف هم 

ګډون درلود.

دوامدار پرمختګ او د اقلیم بدلون هم هغه اصيل 

موضوعات وو چې د ملګرو ملتونو او په دوه اړخیزو 

لیدنو کې لومړي وزیر ښاغيل مودي بیا ځلې ترې 

یادونه وکړه. د دوامدار پرمختګ له الرې د فقر له 

منځه وړلو لپاره د هند لخوا د ژمنې په کولو د ټینګار 

لپاره ښاغيل مودي د پاریس د COP21 په غونډه کې 

د اقلیمي انصاف او د برابرو پراخو ګټو د السته راوړلو 

په وړتیا خربې وکړې. هغه د ټولو لپاره د ښو بیو پاکه 
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ملګري ملتونه او هراړخیزه ډیپلومايس
په نیویارک کې د سپټمرب په 25مه نیټه د ملګرو 

ملتونو د پیاوړي پرمختګ غونډې، د G4 د هیوادونو 

د مرشانو غونډې او د هیوادونو د لومړي وزیرانو 

غونډې تر څنګ د UNSC د دریو دایمي غړو، امریکا، 

فرانسه او انګلستان لویو هیوادونو په شمول د سینټ 

وینسنټ، ګریناډاینس او سینټ لوشیه کوچنیو 

هیوادونو رسه غونډو ته د لومړي وزیر ښاغيل مودي په 

وینا کې د چټک پرمختګ د اصالحاتو رامنځته کول او 

UNSC ته پراختیا ورکول د مهمو یادو شوو موضوعاتو 

څخه وو. لومړي وزیر مودي د SDG د غونډې پر 

مهال په خپله وینا کې وویل چې؛ موږ باید په ملګرو 

ملتونو کې اصالحات راولو چې د امنیت شورا هم پکې 

شاملیږي، تر څو ملګري ملتونه د لوی ځواب ویونکي 

او مرشوعیت پیدا کولو تر څنګ زموږ د موخو د السته 

راوړلو لپاره تر پخوا زیات له استازیتوب او اغیزمنتیا 

برخمن يش. د لیکلو خربو اترو په هکله د UNGA له 

پریکړې د مالتړ لپاره هغه په یوه ټاکل شوي مهالویش 

کې د امنیت په شورا کې د اصالحاتو د رامنځته کولو 

ښاغيل مودي سفر تر ټولو ارزښمنده او لویه ګټه د 

هند او امریکا اړیکو ته د یوه نوي رنګ ورکول وو. چې 

د تجارت، نوښتونو، ټکنالوژۍ او تشبث )BITE(  په 

 BITE واسطه به پیاوړې کیږي. په حقیقت دا  یو لوی

دی چې د نړۍ تر ټولو لویو ډیموکراسیو تر منځ د 

لویو معاملو د رامنځته کولو رسه دوی د دیپلوماتیکو، 

اقتصادي، سرتاتیژیکو او کلتوري برخو تر څنګ په نورو 

ډیرو برخو کې د اړیکو د ښه کولو هڅه وکړه. 
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n  نومرب-ډسمرب 2015          n 8هند ليد 

ښاغلی نارندرا مودي د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ غونډې ته په نیویارک کې د وینا پر مهال

د امنیت شورا کې باید د نړۍ د لویې ډیموکراسی، د نړۍ د اقتصاد هڅوونکي او د 

ټولو سرتو هیوادونو غږ شامل واويس. ددې کار په تررسه کولو رسه به ځواب وینه او 

مرشوعیت رامنځته يش او د 12مې پیړۍ د شته ستونزو پر وړاندې به د کار کولو په 

برخه کې استازیتوب او اغیزمنتیا زیاته يش

ښاغلی نارندرا مودي، د هند لومړی وزیر
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په شپږو ورځو کې له دوو ښارونو، له30 هیوادونو څخه زیاتو 

مرشانو رسه لیدنه، د فورچون500  او د مالومايت ټکنالوژی 

د غوره کمپنیو له 50 زیاتو نظر لرونکو اجرایه رییسانو رسه 

نظر رشیکول، د ملګرو ملتونو دوو غونډو ته وینا او تقریباً 

20,000امریکا میشتو شتمنو هندیانو رسه اړیکه ټینګول. 

له ختیځې سمندري غاړې نه لویدیزې سمندري غاړې ته 

د زرګونو میلو په فاصلې متحده ایالتونو ته د لومړي وزیر 

ښاغيل نارندرا مودي دوهم سفر داسې یو ډیپلوماتیک 

جشن وو چې د هیڅ يش کمی پکې نه وو. دا د لوړې کچې 

ډیپلوماسی د نښلولو، انرژۍ، نظرونو، په امریکا کې میشتو 

هندیانو ته د الس ريس او د خوږو خاطرو ډک سفر وه. 

د بیالبیلو خو له یوه بل رسه نښلیدلو اړیکو یو ځای کول 

د پرمختګ په لور د روان هند کیسه ده او د 21 پیړۍ د 

همکاریو د پیژندنې لپاره یو ځلیدونکی نظر دی، چې د شک 

او تردید نه خالص او د نوو امکاناتو د رامنځته کولو المل 

ګرځي. متحده ایالتونو ته د سپتمرب په 28-23 د لومړي وزیر 
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متحده ایالتونو ته د سپتمرب په 28-23 د لومړي وزیر ښاغيل مودي سفر 
لویه ګټه د هند او امریکا اړیکو ته د یوه نوي رنګ ورکول وه

مودي په متحده ایالتونو 
کې: د بایټ سرت 

 پروګرام، سرت نظرونه

لیکوال:  منیش چند
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MMGIPL یا  MEA د لزوماً  مجله کې څرګند شوي نظریات 

نظریات نه دي. 

پوښتنو  د  څخه  ګروپ  پوژر  ماکس  د 

لپاره: 

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

www.maxposure.in :انټرنټی پاڼه

هند ليد
29 ټوک ■ 6 ګڼه ■ نومرب-ډسمرب 2015

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان خصويص رشکت ملیټد

خپرونکي او د عملیاتو افرس: ویکاس جوهری

د اجرايي ريس او اداري ډایرکټر: پرکاش جوهری

د ایډیټ ریس: سوراب ټانکه

مرکزي دفرت

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان خصويص رشکت ملیټد

 G-0-A واحد، د زیرزمینۍ منزل، 

دویم منزل، د میرا )MIRA( رشکتونو ګروپ

اپارمتان منرب. 2&1، اشوار نګر

India, 110065  - د ماتورا رسک، نوي ډيل

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

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

تاسو کويل يش مجله د الندي ځایونو څخه تر السه کړي:

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

دیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.
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هند ليد
29 ټوک ■ 6 ګڼه ■ نومرب-ډسمرب 2015

قایقي کورونه: د هندوستان د 

اوبو پر رس خوشګذارين

میراث

د مدورايي بډایه تیره زمانه

پرمختګ

جان دان یوجانه

خربې اترې

ویرات کوهيل
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متحده آیالتونو ته د لومړي وزیر نریندرا مودي په تګ رسه د هندوستان او متحده آیالتونو په اړیکو کې یو نوی 
فصل پرانیستل شو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ په غونډه کې ښاغيل مودي د ملګرو 
ملتونو د امنیت په شوار کې په زر تعقیبي اصالحاتو او پراختیا په اړتیا ټینګار وکړ. د هندوستان د بهرنیو اړیکو په 
تاریخ کې بله برجسته شیبه د هندوستان-پاسفیک جزایرو د همکارۍ )FIPIC( غونډې پر مهال وه کله چې لومړي 
وزیر د پاسفیک سیمې د جزیرې هیوادونو ته “د پراخ ځواک لرونکي سرت سمندري آیالتونو” خطاب وکړ. لکه 
څنګه چې د سیمې د هیوادونو ګټې په یو بل پورې تړلې دي، نوموړي د نړیوالو فرصتونو د جذب په بدلون ټینګار 

وکړ. د سوداګرۍ او اقتصاد لوړولو لپاره به د FIPIC سوداګریز دفرت ډیر زر په نوي دهيل کې پرانیستل يش. 

لکه څنګه چې د هندوستان او امریکې د اټومي معاملې یوه لسیزه پوره شوه، مونږ اوس له هغو پاڼو او ارزونو تیریږو 
چې دواړه هیوادونه څنګه کولی يش له یو بل رسه د پرمختګ په الره کې مرسته وکړي. همدارنګه، هندي ساینس 
پوهانو په پاک درجه لرونکو ډیزلو د پالستیک د بدلولو په نوښت پیل کړی دی. دا کار به نه یوازې د ضایعاتو په 

ښه مدیریت کې مرسته وکړي بلکې د “میک این انډیا” کمپاین به هم پر مخ الړ يش. 

آیالتونو، روسیي او جاپان څخه وروسته هندوستان په نړۍ کې څلورم هیواد شو چې فضايي  د امریکي متحده 
د  د ستورو  او  په مطالعې  توکو  آسامين  لرې  د  پوهانو رسه  له ساینس  به  کار  لري چې دغه  عملیايت رصدخانه 

سیستمونو د ژورې څیړنې په تررسه کولو کې د فضایي کشف د هڅو په لوړولو کې مرسته وکړي. 

مونږ په هندوستان کې د تیاتر په تکامل باندې هم څیړنه کړې چې څرنګه تل په معارصې ټولنې کې راښکاره شوی 
دی. د پخيل په پاڼو کې د بریاين په اړه د ښه پوهاوي لپاره مونږ ددغو خواړو هغه سفر تعقیب کړی چې څنګه 
د عسکرو له خواړو څخه د شاهي ملانځنو د ظرافت په ساتنې بدل شو. مونږ تاسو له ځان رسه د کیراال آیالت ته 
بیایو تر څو تاسو د نساجي موادو له جملې څخه د کوپرې واښو رسه اشنا کړو چې د رسیو، پای پاکونو، توشکو، 
فريش مزایکو او جوالونو په جوړولو کې کارول کیږي چې په اله پوژه کې د خپل ډول په لومړي د کوپرې د واښو 

نړیوال موزیم کې موجود دي. 

د سیاحت په برخه کې طبیعت ته په نږدې کیدو رسه تاسو ته دداسې انتخاب وړاندیز کیږي چې کولی شی د 
هندوستان د ځنګلونو په منځ کې ترتیب شوو کلیوايل او مجللو پټن ځایونو ته سفر وکړی او یا د کشمیر او کیراال 
په زړه راښکوونکې قایقي کور کې خپل سفر تنظیم کړی. د خربو اترو په برخه کې، مونږ دوه په دوه د کرکټ 

ستوري ویرات کوهيل رسه مخامخ شوي یو او له 19 کلنۍ څخه ښکته ورځو څخه 
نیولې د هندوستان د ټیسټ ټیم د کپتان تر جوړیدلو پورې مو د هغه د ژوند د سفر 

په اړه وررسه خربې کړې دي.

ویکاس سواروپ

راتلونکي
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الپايش اوتساوم

د الپايش مراسم په رشي پدمانابهسوامي معبد 

کې تررسه کیږي چې په کیراال کې یو تر ټولو نامتو 

معبد دی. ددغو کلنيو مذهبي مراسم په لړ کې 

خدایانو ته غسل ورکول کیږي. په دغه دسته 

جمعي حرکت کې په لوړه کچه سینګار شوي 

فیالن او د وسلوالو پولیسو قطارونه هم بدرګه وي.  

کله:  د نومرب 18مه

چیرته:  تیرو وننتپورم، کیراال

د لوکو مراسم

د لوکو یا چالو لوکو دغه درې ورځني د 

حاصالتو مراسم د اروننچل پرادیش د نوکتي 

قبیلې لخوا ملانځل کیږي. د نوکتي قبیلې د 

چالو په نوم نامتو نڅاګانې دغو مراسمو ته 

رنګ او ویاړ وروبخښي.  

کله:  د نومرب 25مه

چیرته:  اروناچل پردایش

بوندي اوتساو

په راجستان کې د بوندي ښارګوټی د بوندي اوتساو 

په زمانه کې رامنځته شوی دی. ددغو مراسمو مهم 

ټکي دودیزه موسیقي، فولکلوریکې نڅاګانې، فرهنګي 

نندارې، د اوښانو سوارلۍ، د اور لوبې او بیالبیلې 

سیالۍ دي. د ماښام پر مهال، ښار په دییا رسه رڼا 

کیږي او خلک د چمبل سیند په غاړه دعاګانې کوي.  

کله:  د نومرب 28-30

چیرته:  بوندي، راجستان

پیرومتیټا تراواد کوټم کوژي

په کیراال کې د يت یم مراسمو په لړ کې د 

کساراګوډ ولسوالۍ د پریومتیټا تراواد کوټم 

کوژي د يت یم 10 ورځني ډیر مهم ګڼل 

کیږي. یاد مراسم ددغه آیالت د مذهبي 

مراسمو یو تر ټولو پخوانی هرني ډول دی.   

کله:  د ډسمرب 7 څخه16 پورې

چیرته:   کیراال

د ژمي جشن، مټ اب

د ژمي جشن هر کال د ډسمرب په وروستۍ 

اونۍ کې په مټ ابو کې تررسه کیږي. 

ددغو درې ورځنیو مراسمو په لړ کې 

دودیزې نڅاګانې، کنرسټونه، نندارې او د 

اور لوبې تررسه کیږي.   

کله:  د ډسمرب 29 څخه تر 31 پورې

چیرته:  مټ ابو، راجستان

ګلدن منچوټ

په دغو مراسمو کې د تبیتي سرت عامل 

تسونګخاپه د زیږیدنې ورځ او بودهاتوب ملانځل 

کیږي. د الداخ په ټولو خانقاوو او نورو ودانیو 

کې رڼا وي. ګلدن منچوټ په الداخ کې د نوي 

کال د ملانځنو د پیل نښه ده.   

کله:  د دسمرب 5مه

چیرته:   يل، الداخ

پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 
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هند ليد
29 ټوک ■ 6 ګڼه ■ نومرب-ډسمرب 2015

قایقي کورونه: د هندوستان د 
اوبو پر رس خوشګذارين

میراث
د مدورايي بډایه تیره زمانه

پرمختګ
جان دان یوجانه

خربې اترې
ویرات کوهيل
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