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پیسې مهمې دي

د پیسو نوټونه
د 2016 کال د نومرب په 8 نیټه، د هند 

حکومت د مهامتا ګاندي د وخت 500 

او  1000 بانکي نوټونه غیر قانوين 

اعالن کړل، ترڅو جعيل هندي روپۍ له 

منځه یويس او هغه تورې پیسې باطلې 

کړي چې نقدې ساتل شوې وې او په 

ترهګرۍ له جعيل نوټونو څخه ګټه 

اخیستل بند کړي. 

خربتیاوېد 500 روپیو بانکي نوټونه

د 2,000 روپیو بانکي نوټونه

د 500 نوي بانکي نوټونه د )SBN( له 

پخوانیو نوټونو څخه د ځانګړو خاصیتونو په 

لرلو رسه توپیر لري:

66 mm X 150 mm :اندازه

رنګ: د تیږې خړ رنګ

انځوریزه بڼه: د رسې قال یو عکس چې 

هندي بیرق پرې والړ دی. 

د 2017 کال د جنوري له 2 نیتې څخه خرب ورکول 

کیږي چې هغه هندي اوسیدونکي چې د 2016 

کال د نومرب له 9 نیټې څخه د ډسمرب تر 30 

نیټې پورې له هیواد څخه بهر وه، کوالی يش چې 

د 2017 کال د مارچ تر 31 نیټې پورې زاړه نوټونه 

بدل کړي او  په هند کې نه اوسیدونکي هندي 

وګړي چې د 2016 کال د نومرب له 9 نیټې څخه 

د ډسمرب تر 30 نیټې پورې له هیواد څخه بهر وه 

کوالی يش چې خپلې پخوانی پیسې د 2017 کال 

د جون تر 30 نیټې پورې تبادله کړي. 

د  2,000 روپیو بانکي نوټونو اصيل 

خایستونه په الندې ډول دي:

66 mm X 166 mm :اندازه

رنګ: سور او آيب رنګه

انځوریزه بڼه: د منګالیا دننه برخه چې 

فضا ته د رسیدو په برخه کې د هیواد د 

لومړين ویاړ ښودنه کوي. 

له ATM څخه د پیسو د باسلو ورځنی ټاکل شوی 

حد، چې د 2,000 هندي روپی په یوه ورځ کې د 

یوه کارت له الرې ټاکل شوی وه، د 2017 کال د 

جنوري له 1 نیټې څخه په ورځ کې 4,500 روپیو 

ته لوړ شو او همدارنګه به د 2017 کال د جنوري 

له 61 نیټې څخه 10,000 روپیو ته لوړ شوی. له 

بانکي حسابونو څخه د پیسو اخیستلو ټاکل شوی 

حد له 50,000 هندي روپیو نه 100,000 هندي 

Soروپیو ته لوړ شوی. 
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د نخود اوړو پن کیک )سمبوسې(

د تیاریدو وخت: 20  دقیقې

د پخولو وخت:20 دقیقې

کسان: څلور

ترکیبات
د ډکولو لپاره:

2 قاشقې غوړې، 1 دانه لوی سم ټوټه شوی پیاز، 2 

دانې سم ټوټه شوي شنه مرچ، نیم ټوټه شوی زنجبیل، 

100 ګرامه شنه سپین شوي پيل مټر، 250 ګرامه ټوټه 

ټوټه شوي پنیر، نیمه قاشقه ګرمه مساله، مالګه یې په 

خپله وڅکۍ. 

د سمبوسو لپاره: 

250 ګرامه اوړه، 1 قاشقه د کاروم دانې، مالګه د 

رضورت په اساس، اوبه د رضورت په اساس، غوړي په 

هغه اندازه ترڅو د دیګ سطحه ونیيس

طریقه
غوړي په یوه لوښې کې ګرم کړی، بیا پیاز، شنه مرچ 

او زنجبیل ور واچوی. تر هغه یې رسه کړی ترڅو چې د 
) پاسیني لور ته: د يل کوربوسیر مرکز؛ الندې لور ته: په 

چندیګړ کې د يل کوربوسیر د خالصو السونو مجسمه (

پیازو رنګ تت طالیي غوندې يش او وروسته وررسه پيل 

مټر ور اضافه کړی او رس پوښ پرې کیږدی ترڅو چې 

نرم يش، پنیر، ګرم مسله او مالګه رارسه مکس کړی، 

دا مخلوط تر هغه وخته پورې ښه سور کړی ترڅو چې 

وچ يش، وروسته یې لیرې کړی او پریږدې چې هغه 

ساړه يش.

اوړه د کاروم دانو او مالګې رسه په یوې کاسې کې 

واچوی، او دومره اوبه پکې واچوی چې د پن کیک 

جوړولو لپاره بس يش او وروسته یې اوړه سم المده 

کړی ترڅو نرم يش.

دیګ ګرم کړی او وروسته دوه قاشقې جوړ شوي اوړه 

ورباندې واچوی او پکې خواره یې کدی ترڅو د پن 

کیک شکل ځانته غوره کړي، په څنګونو کې یې غوړي 

واچوی، وروسته یې په بل مخ کړی او هغه مخ یې هم 

سور کړی. په منځ کې يي 2 قاشقې جوړ شوي مواد 

واچوی او د پن کیک په شکل یې رارسه ونښلوی، او 

وروسته یې د ګشنیزو چکني رسه وخوری.
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خواړه

د ژمې د ګر مولو خواړه
په دې فصل کې مونږ تاسو ته داسې یو ډول خواړه در معريف کوو چې زړونه مو ګرم کړي او تاسو به 

په ژمې کې آرام وسايت

د بادامو، ګشنیزو او سامرقو خواړه 

د تیاریدو وخت: 10 دقیقې

د پخولو وخت: 12  دقیقې

کسان: څلور

ترکیبات
400 ګرامه سامرق، 3 دانې ټوټه شوي متوسط پیاز، 2 قاشقې 

غوړي، د لونګو 5 دانې، 5 دانې هیل، 1 دانه دارچین، 1 قاشقه 

د هوږې روب، 1 قاشقه د زنجبیل روب، 2 دانې ټوټه شوي شنه 

مرچ، 1 قاشقه د رسو مرچو پوډر، 1 قاشقه د بادامو روب، 1 

پایله شورول شوي مستې، 1 پایله د ګشنیزو ټوټه شوي پاڼې

طریقه
د سامرقو پاکولو لپاره هغه د یوې منناکې ټوټې رسه وموښی، 

که چیرې ډیرې خیرنې وي نو کوالی شی چې هغه ومینځی او 

وروسته يي پریږدی ترڅو وچ يش.

د غوړویو څخه بغیر پیاز په یوه دیګ کې واچوی او تر هغو 

يې ښه ګرم کړی چې رطوبت او ملدوالی يې کم يش او هغې نه 

وروسته یې پریږدی ترڅو ساړه يش او بیا يي مکرس کې واچوی 

او روب ترې جوړ کړی او ویې ساتی.

په یوه لوښې کې غوړي ګرم کړی، او هوږه، هیل او ګشنیز 

پکې واچوی، ترڅو پورې چې خوشبو يي ظاهره يش، له هغې 

څخه وروسته د پیازو روب پکې واچوی ترڅو رنګ یې لږ خړ 

يش، له هغې وروسته د هوږې او زنجبیل روب، شنه مرچ، رسه 

مرچ، د بادامو روب او ماستو په ټیټې درجې اور  رسه کړی، او 

تر هغې یې رسه کړی ترڅو چې غوړې یې سطحې ته رايش. 

د سامرقو او ګشنیزو پاڼې ور اضافه کړی او وروسته يې رس 

وپوښی او ټیټه درجه اور رسه یې تر 3 دقیقو پورې رسه کړی او 

ګرم يې وساتی.
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او نشایسته نلري، په اوسنیو 

ورځو کې د مشهور غذایي توکو 

په توګه پیژندل کیږي. 

په یو وخت کې به په هندي 

پخلنځي کې د وړو یوازې یو 

قطی یخۍ وو. خو نن ورځ، د 

سوپرمارکیټونو توکو بی شمیره خوښې راکړي، 

چې دا د مرصف کوونکو لخوا د بیالبیل ډول 

توکو د غوښتنې د کچې لوړوالۍ ښکاره کوي. 

هر ډول اوړه د تغذیې بیل خصوصیات لري، او 

همدارنګه په دواړه دیګ او داش کې د پخولو 

کیفیتونه لري. که څه هم ددغو غلو او وړو 

ګډول ډیر مهم دي ځکه چې دا د خوندونو 

توازن الندې راوړلۍ يش، 

خو  ترڅنګ یې ډیرې 

تغذوي ګټې هم لري. له 

خاصو قابونو د خوندورو 

غوټیو په لرلو رسه ښایي د 

هوټل میلامنه ښایي یوازې 

د خوندورو خوړو د خوړلو 

په هڅه کې وي، خو دې ته هم چمتو دي 

چې اشپزانو ته د نوښتونو د بایللو اجازه 

ورکړي او په ځای یې داسې خواړه خوري 

چې ډیر عام نه دي او حیرانه وونکي دي. 

هر ډول اوړه 
د تغذیې بیل 

خصوصیات لري

پاسیني لور ته: د سبزی یو ارګانیک سالد له سیریالو 

او لوبیا رسه: د تورو غنمو د وړو کلچې
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خواړه

کیږي. ځکه چې دا په غوړو کې له رسه کیدو 

وروسته د پخولو تولید دی، بلغور مناسب 

خواړه دي، او په ځینو ډولونو کې یې یوازې 

ګرمو اوبو ته اړتیا وي. بلغور د 

رسیال، سالډ، یا په ډوډی او سوپ 

کې د اضافه کولو لپاره ډیر غوره 

دي. پروټین او له اوسپنې څخه 

ډک د تاج خروس ګل د حلوا، 

پوري، پراټو او کړیي د پخولو لپاره 

کارول کیږي. 

ږیدن هم په خپله د خوړو په 

څیر پخیدلۍ يش او هم د نورو توکو په اضافه 

کولو رسه. د هر ډول ږیدن لږ مقدار په اديل 

یا دوسې په خمیرې یا د ډوډی په المدو اوړو 

کې، یا یې له اوربشو، غنمو یا جګري رسه ګډ 

کړی ترڅو کلچې او لډو ترې جوړ کړی؛ غوټی 

لرونکي ږیدن په سالت کې هم اضافه کیدلی 

يش. ږیدن یوازې د غلې په شکل کې 

نه کارول کیږي. ددغو ږیدنو وړه د 

ورځنیو پرهیزونو په ټاکلو کې هم شامل 

دي. د جوارو وړه، د بیلګې په توګه 

خواږه او نرم او همدارنګه د نرم خوند 

لرونکي دي چې د ګیلسمیک کچه یې 

هم ټیټه ده او په لوړه کچه فایرب لري 

د تورو غنمو اوړه د 
غنمو له وړو سره 

یوځای کیږي ترڅو 
جاپانی آش ترې 

پوخ کړي

آیا پوهیدی؟ 

تور غنم، نوم ته یې په کتلو رسه، په غنمو 

پورې اړه نلري، خو د نشایستې په نلرلو رسه 

قوي خواړه دي.

تاسې د تورو غنمو له وړو څخه خوندر دهوکال، 

کوچني کیکونه، پانکیکونه او دوسه جوړولی شی.

تور غنم د مګنیزیم یوه ښه منبع ده او له ګل 

څخه یې د سخت خوند لرونکو تور شاتو لپاره هم 

ګټه اخیستل کیږي.

د تورو غنمو پانکیک
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چا چې ویيل وه چې ږیدن د غریبانو غله ده، 

باید یو ځل بیا فکر وکړي. د جوارو په ږیدن 

یا )لوی ږیدن، راګي )نري ږیدن(، کنګاين 

)ایټالیوي ږیدن(، ارکي )د کوډو ږیدن( او سام 

)کوچني ږیدن( اوس د غلو او وړو په شکلونو 

کې پیدا کیږي. ږیدن ښایي زیږه او بی خوند 

وښکاري، خو د روغتیا له ګټو ډک دي. 

همدارنګه، تکنالوژي آسانه کړې چې دغه ږیدن 

دې پروسس يش. 

په حقیقت کې، اشپزانو د هند له دودیزو 

غلو څخه په ګټې اخیستنې رسه د لویو میلمنو 

میلمه پانلنه کړې. یتندرا راوت، 

لوی اشپز، چې د لویدیځې 

چینی په ولچیري کې کار کوي، 

وایي چې، د مرصفوونکو د ژوند 

په طرز کې د بدلون په راتګ 

رسه، دغو غلو ته د بیرته مروج 

کیدلو موقع په الس ورکړه. دا 

ټول په ګډه رسه تغذیوي چارټ 

ته په کتلو رسه له غنمو یا وریجو ډیر قوي دي، 

چې دوی اصيل خوراکونه هم دي. 

دا غلې اوس بی شمیره ډولونه لري– تور 

غنم، کوینوال، بلغور غنم، وربشې، راجي، 

راجګیره او بجره. دا زموږ په پرهیز کې د 

نورو عنارصو ترڅنګ شاملیدلۍ يش. راجي 

په ناڅاپي ډول په هند کې د روغتیا په برخه 

کې یو نوی حالت ځانته غوره کړی دی. دا 

د کلسیم، مګنیزیم، اوسپنې، پروټین او فربې 

غني منبع ده. راجي باید وټکول يش، غوټی 

يش او بیا وچ يش، مخکې له چې په وړو بدل 

يش، ترڅو ددې تغذیوي جذب زیات يش. 

له راجي اوپام نیولې تر راجي روټیس، 

کلچو او حلوا پورې دا د بیالبیلو موخو لپاره 

کاریدونکي ږیدن ښایي په خوږو او تروشو 

خوړو کې وکارول يش. راجي دوسه، قورمې، 

پان کیکونه او فرين او نور ورته خواړه کوالی 

شی چې وڅکی. باجرا یا د مروریدو ږیدن، چې 

د ږیدنو له پخوانیو ډولونو څخه شمیرل کیږي، 

د غنمو نشایسته نلري او سیلیاک په بیامری د 

اخته کسانو لپاره ډیر ګټور دي. تاسې کوالی 

شی چې تايل پیت، بهکري، 

تهیپالس، دهوکال، چکيل، اوپام، 

کیچو او حتا لډو له دې ډول 

ږیدنو څخه جوړ کړی. 

تورغنم هم د زیات شمیر 

روغتیایي ګټو لرونکي دي. 

جعلی غيل چي د خپل خوندور 

خوند له امله ډیرې مشهورې 

دي، په زیات شمیر خوندورو خوړو کې کارول 

کیږي. د تورو غنمو اوړه د غنمو له وړو رسه 

یوځای کیږي ترڅو جاپانی آش ترې پوخ 

کړي. د نشایستې په نلرلو رسه په پانکیکونو، 

کرپونکو، روټیو، کلچو له نور ډول وړو او ږیدنو 

رسه په ګډولو رسه خوړو ته د خوند بښلو لپاره 

کارول کیږي. 

بلغور د اصيل غلې په څیر په نظر کې 

نیول شوې، خو د پروسس په وخت کې د پنځو 

فیصدو په اندازې شفافې وریجې ترې باسل 

راجي په ناڅاپي 
ډول د هند په 

روغتیايي برخه کې 
یو نوی حالت ځانته 

غوره کړی
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خواړه

له ګڼ شمري، 

 ږیدن او نور

لیکواله:  کوچني ریبیریو 

د غنمو د نشایستې په زیاتیدلو رسه، زیات شمیر خلک په ژوند کې له غنمو پرته خواړه 
غواړي او یو بدیل رامنځته کوي ترڅو ټولې غلې ددوی د پرهیز یوه برخه يش
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د لیدنې غوره وخت:
اپریل او می میاشتو کې

د ورتلو/رسېدنې څرنګوالی

د هوا له الرې: ناګپور ته په الوتکه کې الړ شئ، 170 

کیلومرته لرې. 

د رېلګاډي له الرې: تر ټولو نږدې ریلګاډي سټیشن په 

عادل آباد کې پروت دی چې 35 کیلومرته لرې دی.

د سړک له الرې: تاسو کولی شئ د 22 کیلومرتو په اوږدو 

په بس کې پاندارکاوادا ته الړ شئ.

د ټایپشوار د وحشي ژوند ساتنځای
دا د مهارشرتا په یاومتال ولسوالۍ کې پروت 

ساتنځای دی، چې د مختلفو وحيش ژوو په زړه 

پورې ځای ګڼل کیږي. د مرغانو 180 ډوله هغه 

پکې اوسیږي چې پدې کې د مچانو خوړونکې 

شنه مرغۍ، تور ډرانګو، مارخوړونکی باز او نور 

پکې پیدا کیږي. رسبېره پردې چې تاسو پړانګان، 

تور پړانګان، هوسۍ، ایږان، هندۍ وحيش 

پیشکې، چایټال، وحيش نر خوږ، او لېوان 

پیداکولی شئ. دا ساتنځای، د نږدې 

148 کیلومرت مربع مساحت لرلو رسه، په 

غونډیو باندې د شنو سبو په لرلو مشهور 

دی چې قیمتي خوشبویه او طبي بوټي پکې 

شامل دي. همدارنګه دا ساتنځای د وحيش 

ژوو په لرلو او د مختلفو ژوو د ډولونو په 

لرلو رسه ځانګړی ځای لري او د طبیعت 

د سپړلو لپاره د یو بهرين میوزیم په توګه 

ګڼل کیږي.

پورته: نرینه ایږ او چپې خواته: په نښه شوي جوړه مونیا مرغان
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میلګاټ ټایګر ساتنځای
حیرانوونکي ګالن/تاریخي بوټي او ژوي لرونکې سیمه چې د میلګاټ 

ټایګر ساتنځي په خوراس )په محيل ډول د ژورو درو په توګه پېژندل 

کیږي( او باالس )لوړې غونډۍ( کې پرېامنه پیدا کیږي په هېواد کې یو 

له ځانګړو ساتنځایونو څخه ګڼل کیږي. دا استوګنځای، چې د ګوګامال 

ميل پاکر په لرلو رسه په ویدربا کې د ساپوتارا غونډیو کې شتون 

لري، 80 ډوله يت لرونکي ژوي پکې شتون لري چې پدې کې کوچني 

شادیان، هندي وحيش غوا، تور رنګی پړانګ، هندي پیشکه، شغاالن، 

ګیدړې، ایږان، شکوڼ، پیشکې ته ورته د اوبو ژوی، هوسۍ او داسې نور 

شامل دي. د دې رسبېره، د مارانو 16 ډوله، 54 ډوله خزندګان چې 

چرمښکۍ، ځنګيل کالوټ، او د اوبو کیشپانو/شمشتیو ډېر ډولونه، او 

له 250 څځه ډېرو مرغانو ډولونه شتون لري. دوی په سختو سیمو کې 

ژوندي کوي چې په ډېرو کوچنیو سیندونو ویشل کیږي – دا د ټاپټي 

سیند کوچني سیندونه دي. د میلګاټ ټایګر ساتنځای چې 2029 

مربع کیلومرت پراخ دی د پړانګانو له نهو ساتنځایونو څخه دی چې په 

هند کې د  74-1973 کلونو کې تاسیس شو. 

د لیدنې غوره وخت:
له ډسمرب څخه تر می میاشتې پورې

د ورتلو/رسېدنې څرنګوالی

د هوا له الرې: نږدې هوایي میدان د اکوال هوایي ډګر دی 

چې 160 کیلومرته لرې دی. 

د رېلګاډي له الرې: باډنیرا د ریلګاډي د ترټولو نږدې 

سټیشن چې 110 کیلومرته لرې دی.

د سړک له الرې: چیکالدارا، د غونډیو پر رس مشهوره الر 

چې 25 کیلومرت الر ده.

د ساعت د عقربې پر لوري چپې خواکې: بنګايل پړانګ، هندي غژګاو، او د اوبو کیشپ
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د لیدنې غوره وخت:
له اکتوبر نه تر می میاشتې پورې

د ورتلو/رسېدنې څرنګوالی

د هوا له الرې: د ناګپور هوایي ډګر 150 کیلومرته لرې دی. 

د رېلګاډي له الرې: ډیوګان ته تللې الر، 2 کیلومرته لرې دی. 

د سړک له الرې: ناویګان ته تللې الر، 10 کیلومرته لرې دی.

د ناویګان ملي پارک
د پارک په زړه کې د ناویګان په زړه پورې جهیل او د 

هغې تر شا شنو غونډیو تر څنګ، د ویداربا په سیمه کې 

دا ميل پارک د خپل ننداریز ښایست له کبله مشهور 

دی. د ګرځندویانو خوښي او واچ ټاور د ځنګيل پارکي 

سیمې لپاره په زړه پورې منظرې وړاندې کوي. تاسو 

کولی شئ د ایږانو، پړانګانو، څیروونکي ژوي، افریقايي 

ډوله پړانګان، هوسۍ، شغاالن، هندي پیشکه، وحيش 

نرخوګ، وحيش هندي غواګانو، چایټال او شادیانو د 

استوګنې ځایونو ته ځنګيل سفر وکړئ. د سلیم علی د 

مرغانو ساتنځای د جهیل شاوخوا پروت دی چېرته چې 

د مهاراشرتا د مرغانو 60 سلنه پکې اوسیږي. ډېر شمېر 

مهاجر مرغان د ناویګان د جهیل تر شاوخوا هر ژمی 

راټولی. په جهیل کې کښتۍ چلونه د طبیعت ښکلې 

نندارې رابرسېره کوي. 

د ساعت د عقربې پر لوري پورته خواکې: تاووس، هندي وحيش پیشکه، او النګور
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د تادوبا اندهاری ټایګر پروژه
شنې سمسورې ځنګيل غونډۍ او وښیاڼه یا چمن 

په دې سیمه کې د تادوبا د جهیل د شنو اوبو او 

د اندهاري سیند له کبله په ښکيل او رنګین ډول 

توپیر کېدلی يش. تادوبا د هغو قبیلو د خدای نوم 

دی چې د چندراپور په ولسوالۍ او د هغه سیند 

تر غاړې اوسیږي چې له دې سیمې منځ کې په 

کږو وږو الر تیر شوی دی، د تادوبا اندهاري ټایګر 

پروژه د مهارشرتا زوړ ميل پارک دی. د 1727 

مربع کیلومرتو د ځمکې په لرلو رسه، په هېواد کې 

دا تر ټولو لوی ميل پارک دی. په ساتنځای کې د 

88 پړانګانو او په شاوخوا ځنګيل ساحه کې د 58 
پړانګو په شتون رسه، دا د هند 43 “ټایګر پروژو” 

یوه پروژه د. د موګر سمسارې د دې سیمې په اوبو 

کې اوسیږي، پداسې حال کې چې ښوینده غونډۍ 

او غارونه د نورو ډېرو ژوو لپاره کور ګڼل کیږي. په 

دې ژوو کې لیوپارډ )پړانګ(، ایږ یا خرسان، او باجر 

ژوي دي. هندي پایتون مار، کربوړی، شکوونکي 

حیوانات، شاپرکان، یو څه خطرناک حرشات لکه 

ایګ فالی او لوی ایګ فالی او ډېر شمېر نور د اوبو 

مرغان چې په دې کې بې سارې شین رسی مهای 

نوونکی باز، مارنیوونکی باز، او باز ډوله ښکاري 

مرغه، هم د دې سیمې بډایه برخه جوړوي. 

له پورته نه کښته: په نښه شوې هوسۍ، د شاتو مچۍ، جوړ شوی مارخوړونکی باز او پړانګ

د لیدنې غوره وخت:
د اکتوبر له نیاميي څخه تر فربوري پورې

د ورتلو/رسېدنې څرنګوالی

د هوا له الرې: ترټولو نږدې هوایي ډګر د 

ناګپور دی، چې 140 کیلومرت لرې دی. 

د رېلګاډي له الرې: چاندراپور ته، چې 45 

کیلو مرته الر ده. 

د سړک له الرې: چاندراپور ته، چې 45  کیلو 

مرته الر ده.
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مهارشرتا – د طبیعت

د ډالۍ استوګنه
غريب مهارشرتا ایالت، چې د ګالنو/تاریخي بوټو او ډېرو حیواناتو لرونکې بډایه سیمه 

ده، د خورا وحيش ژوو د استوګنې او ميل پارکونو لپاره یوه کور ګڼل کیږي. 

مهارشرتا، چې له عرب بحر رسه په پوله واقع 

او د ویسټرن ګیټس لپاره استوګنځای دی، د 

وحيش ژوند د خزانې تر څنګ چې پکې شتون 

لري د ښایسته غونډیو، درو، او جړوبونو په لرلو 

رسه مشهور دی. دا که د ویسټرن ګیټس تلپاتې 

شنه ځنګلونه دي او که د ویدربا موقتي ځنګلونه 

دي، هره سیمه یې د بې سارې ښایست له کبله 

مشهوره ده. مونږ یې ځینې مشهور ميل پارکونه 

چې د زړه لېوالتیا په راپارولو رسه سرتګو ته ډاډ 

ورکوي راسپړو. 

لیکواله: نهاریکه ماتهور سینا
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داسې پریکړه وشوه ترڅو د بودا انځور دې نقايش يش. که 

څه هم هرنمند نشو کوالی چې د نقاشی په وخت کې بودا ته 

سمه توجه وکړي، خو ددې ستونزې لپاره بودا د اوبو څنګ 

کې کینول شو او وروسته په اوبو کې د بودا له انعکايس انځور 

څخه د بودا نقايش وشوه او همدا نقايش د اوبو څخه اخیستل 

شوي تانګکا نقايش په نوم مشهوره ده.

د تانګکا نقايش د کارول شوو موادو او 

تخنیکونو له وجه کیدالی يش په څو برخو 

ویشل يش. تر ټولو عام ډولونه یې رسم شوي 

تانګکا او په مالوچو او وریښمو باندې نقايش 

شوي تانګکا دي.  د نقاشی اندازه  ښایي د 

معیاري نقاشی له نیاميي اندازې په څیر 

پراخوايل او اوږدوالې پورې وويس. د تانګکا 

نقايش باید په وچ ځای کې وساتل يش ترڅو 

وریښم له رطوبت څخه خوندې پاتې يش. کله چې نقاشې 

نندارې ته نه وي کیښودل شوي، نو په هغه وخت کې باید 

د تانګکا نقايش له یوې پارچې رسه وپوښل يش او وروسته تاو 

کړای يش او خوندې وساتل يش.

د تنګکا نقايش نه یواځې د خپلې ښکال له وجه ډیر ارزښت 

لري، بلکه د ځینو نورو دالیلو او موخو له امله هم ارزښت لري. 

اکرث وخت د تانګکا نقايش ښوونیزه بڼه لرونکې وي او د بودا 

ژوند په اړه د تاریخي پیښو او د خدایانو په اړه داستانونو 

بیانوونکې وي. د مذهبي مراسمو په ترڅ کې د داسو د 

انځورونو کارول د دعاوو غوښتلو لپاره یوه وسیله بلل کیږي.

ممکن، د تانګکا نقايش تر ټولو مهمه موخه او هدف په 

عبادت او په ژور تفکر کې د هغې رول دی. د تانګکا په ذریعه 

عبادت کوونکي کوالی يش چې د خدای په اړه 

خپل فکر واضح او جوړ کړي او کوالی شی چې 

خپل مترکز سم او دقیق کړي.  له خوب څخه د 

ویښیدو په شیبو کې هغه څه 

چې په روحاين ډول رسه مونږ 

ته ښکاریږي هغه د تانګکا په 

نقايش کې د خدایانو په شکل 

رسه رسمیږي او د هغوی 

شباهت ډیر مقدس بلل کیږي، ځکه چې 

همدا نقايش عبادت کوونکي د یوې نقشې 

په ډول رسه لوړو درجو ته هدایت کوي. 

که چیرې یو هرنمند غواړي چې خپلې 

نقاشی ته اصلیت ور وبښي نو د رسمولو 

په وخت کې باید ډیر دقیق وويس.

د تانګکا نقاشي تر 
ټولو مهمه موخه او 
هدف په عبادت او 
په ژور تفکر کې د 

هغې رول دی

Thangka Painting_Pashto.indd   74 2/15/17   9:55 PM



n   جنوري-فربوري 2017          n 7هند ليد  6

هرن

د تیبیت د تاریخ 

پیژندنې یو کرکرت چې 

د تنګکا په رسامۍ 

کې ترې ښودنه شوې. 

مخامخ پاڼه: “د ژوند 

پایه” د تنګکا رسامي 

او په تنګکا په زرین 

رنګ کې
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وسیله وويس ترڅو یو داستان او یا هم یوه ښوونیز مسله 

نورو ته ورسوي، په تانګکا نقاشی کې هم همداسې یو 

جوهر پروت دی. 

تانګکا د تبت بودا نقايش بلل کیږي 

چې د نورو شیانو رسه څنګ کې په وریښمو 

او مالوچو باندې نقايش کیږي. داسې ویل 

کیږي چې د تبت په ژبه کې د تانګکا کلمه 

د )یو شې خالصولو( او یا هم د )یو ثبت 

شوي پیغام( په معنا دي او د قبل املیالد 

اوومې او امتې پیړی څخه رسچینه اخيل. 

په هغو وختونو کې د تانګکا نقايش به د 

ځینو خلکو له طرفه رسم کیدلې او ځینو نورو خلکو ته به 

د ډالی په ډول رسه ورکول کیدلې او همدا کار د همغه 

زمانې خلکو ترمنځ دود وو، پرته له دې چې د خپل هرني 

کار لپاره مزد ترالسه کړي.

داسې ویل کیږي چې لومړۍ ځل به 

د تانګکا نقايش په هند هیواد کې رسم 

شوي وي. داسې باور موجود دی چې په 

راج ګیر )اوسنۍ بیهار( کې یوه پاچا ته د 

یوه ګاونډې هیواد پاچا له لورې یوه قیمتي 

ډالی رالیږل شوې وه او په بدل کې پاچا نه 

پوهیدو چې هغې ته کوم شی ډالی کړي، 

نو ددې لپاره هغه پاچا د بودا رسه مشوره 

وکړه او بودا هغه پاچا ته وویل چې هغه پاچا 

ته د تانګکا یوه نقايش ډالی کړې، چې د ژوند څرخ او د 

نیروانا موجودیت او بشپړ ژوند ښکاره کوي، خو وروسته 

تانګکا تل د خلکو 
لخوا د رواج په 
څیر جوړیږي او 
حاکمیتونو ته د 
تحفې په شکل 
ورکول کیږي

مخامخ پاڼه: یو هرنمند چې د تنګکا د هرني انځور په جوړولو بوښت دی: یوه رنګینه رسامي چې بیالبیل ډول منونې لري
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هرن

په زړه پوري 
 وریښم
په تانګکا نقايش کې د کارول شوو تخنیکونو او  د ډول ډول مفهومونو 

لرل ددې سبب شوي چې دا ډول نقايش به د هند دودیز هرنونو په 
قطار کې ځای ترالسه کړي

لیکوال:  ګوراو ناګپال

کله چې رنګ یا کومه بل رنګ ورکوونکې ماده 

په یوه جامد سطحې باندې ووهل يش نو د هغې 

څخه نقايش منځته راځي. د تاریخ پیلیدو څخه 

مخکې د ډبرو نقايش څخه تر عرصي او مډرن 

وخته پورې او همدارنګه د لوی کرباس نقايش 

څخه تر میناتوري پورې نقايش د هندوستان 

هیواد هرنونو تاریخ او فرهنګ کې رغنده 

رول لوبولی.

یو نقاش د خپل فکر په اساس کله چې په 

مختلف ډول رسه نقايش کوي او په هغې کې 

ډول ډول  ځایونه، شیان او مهفومونه په نظر کې 

نیيس نو هغه نقاش د هغه هرن نوښتګر په حیث 

پیژندالی کیږي. یو هرنمند کیدالی يش یوه 
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ډولونه
کبوي ناګا نڅا د نګای الم، پومي الم او بالو 

الم په شمول ډیر ډولونه لري. نګای الم نڅا په 

فسټیوالونو کې تررسه کیږي، پومي الم نڅا د 

عام املنفعه کارونو منځته راوړلو په وخت کې 

تررسه کیږي او همدارنګه بالو الم نڅا خدایانو 

نڅا په نوم پیژندل کیږي او ددې نڅا پر وخت 

ټول حرکات کالسیکه بڼه لري. بالو الم نڅا په 

نورو برخو هم ویشل کیږي؛ لکه هوی الم ، زېح 

سونګ الم، زوهمون پتمي الم، ګوپي تنګمي 

الم، بنجای الم، بان الم او داسې نور.  

په دغو نڅاګانو کې خاص توپیر څه دی، 

توپیر يې دا دی چې مثالً، زېح سونګ الم نڅا 

یواځي د نارینه نڅا کوونکو لخوا تررسه کیږي، 

خو د زوهمون پتمي الم نڅا یواځي د ښځینه 

نڅا کوونکو لخوا تررسه کیږي. ګوپي تنګمي 

الم نڅا هم یواځې د نارینه نڅا کوونکو لخوا 

تررسه کیږي او په دغه نڅا کې نڅا کوونکی 

د غوا رس ته ځان رسوي او هر چا چې هغه را 

ګیره کړو نو ګټونکی به وي.

بنجای الم نڅا هغه نڅا ده چې پکې نارینه 

او ښځینه دواړه ګډون کوالی يش او دغه ډول 

نڅا د ناوخته شپې څخه تر سهاره پورې دوام 

مومي. او دا خلک داسې نظر لري چې که 

چیرته په دغو نڅاګانو کې ګډون وکړای، نو د 

رحمت څخه به ډک وي.

په شامل ختیځه سیمه کې د سیاحت 

پرمختګ ددې سبب شوی ترڅو دا ډول نڅا 

ځانته یو شناخت پیدا کړي. دولت او ټولنیزې 

رسنۍ هم د دې ډول نڅاګانو په پرمختګ 

کې رغنده رول لوبوي. نو تاسو هم ترې پوره 

خوند واخلی.
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د رنګا رنګ کاليو، روح ته د آرامتیا بښونکې موسیقۍ، 

د ډولونو غږ، نڅا او د ګوهرونو ټاټوبې، منیپور، ته ښه 

راغالست. دلته نڅا او موسیقي د احساساتو بیانولو یوه 

الره ده. ددې ټولنې ټول خلک په ټولنیز چوکاټ کې رارسه 

نښلول شوي دي او دومره لیرې والی رسه نلري.

د هغه هرني کارونو خزانه ده چې تر اوسه پورې نه 

دی کشف شوی، که هغه موسیقې، نڅا او که نور هرنې 

کارونه دي، د منیپور خلکو تل هڅه کړې ترڅو خپل 

دودونه او فرهنګ تر اوسه پورې ژوندي 

وسايت، که څه هم د هغوې اکرثیت خلکو 

د نوې نړی بدلون رسه هم ځانونه اعیار 

کړي دي، خو هغوی تر اوسه پورې له 

خپلو میراثونو څخه هم ملانځنه کوي 

او ددې ډاډ هم ورکوي ترڅو د هغوی 

راتلونکې نسل به هم خپل فرهنګ او دودونه مخته بوځي. 

ددغو جوهرونو څخه یو هم کبوي ناګا قوم څخه د 

کبوي نڅا ده.

د لیدونکو لیوالتیا
په لويې کچې رسه د ابهام شتون باوجود هم کبوي ناګا 

نڅا د غرنیو قومونو ترمنځ یو ډول مشهوره نڅا ده. دا د 

یوې داسې ټولنې نڅا ده چې د دواړو، نارینه او ښځینه 

لخوا تررسه کیږي چې دا په خپله د لیدونکو لپاره یوه 

تجربه ده. په کبوي ناګا نڅا کې نارینا نڅا کوونکو رسه په 

السونو که چاقوان وي او د یوې دایرې په شکل رسه رارسه 

تاویږي او همدارنګه ښځینه نڅا کوونکې هم وررسه وي. 

ښځینه نڅا کوونکې د درنو جواهراتو په واسطه ارایش 

شوي وي او په فرهنګي رنګا رنګ کالیو کې هغوی د لیدلو 

وړ دي. ددې لپاره چې د هغوی فرهنګې میراث څخه سم 

خوند واخلی نو تاسو باید د ګانګ-نګای 

کلنې فسټیوال کې ګډون وکړی او وګوری 

چې دوی څنګه خپل فرهنګ په جوش او 

احساساتو رسه ملانځي. 

دې نڅا رسه لوی ډول غږول کیږي 

چې ډیر خوندور غږ اوبايس او دا ډول نڅا 

کوونکو ته انرژي وربښي او د لیدونکو لیوالتیا ډیروي. 

دا نڅا د ژمې په موسم کې په ازاده سیمه کې په هغه 

ځای کې تررسه کیږي چیرته د کيل خلک یو ځای رسه 

ناست وي او بنډار جوړوي. کله چې د نڅا وخت پای 

ته ورسیږي، نو د خواړو خوړلو وخت راځي چې پکې بیر 

)رشاب( او د خوګ غوښې رسه وریجي یو ځای د څښاک او 

خوراک لپاره وي. 

ناګا نڅا د غرنیو 
قومونو ترمنځ یو 

ډول مشهوره نڅا ده

هرن
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هرن

د منیپور سندرې
 د منیپور په نوم آرام او کلیوايل ځای کې نڅا ته د یو هرن په سرتګه نه 

بلکه د ژوند کولو د یوې الرې په سرتګه کتل کیږي

ليكوال:  ابیشک چکر بوريت 
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په هند کې د لرغون ساتنې په برخه کې منظمه روزنه 

او تخصص شتون نه لري، یوازې د ګوتو په شامر لرغون 

ساتونکي لرو چې زموږ له تاريخي میراثونو ساتنه کوي. 

دا ډول ملګرتیا کوالی يش خلک وهڅوي تر څو دا 

برخه جدي ونیيس. کاليس د 2015 کال د فابریک 

 V&A آف اېنډیا تر رسلیک الندې نندارتون کې چې د

اړه جوړ شوی و، خپله هم وغوښتل تر څو له تاریخي 

میراثونو څخه د ساتنې د ډلې غړی و اويس.  دا د خپل 

ډول تر ټولو لوی او لومړنی نندارتون و چې ګڼ شمېر پر 

الس جوړشوي هندي ټوکر يې نندارې ته وړاندې کړل.  

رسبېره پر دې، سوډ وایی له تاریخي او لرغونو 

ځایونو د ساتني او رغونې  فرصتونه 

باید خپله په هندوستان کې 

رامنځ ته يش. موږ باید په نړیوالو 

معیارونو برابر ننداتونونه په الره 

واچوو. بله مهمه چاره چې باید 

تررسه يش، په هند کې  د حکومتي 

سکتور، شخيص ګالریانو، موزیمونو 

او غیر دولتي ادارو د روزل شویو 

ساتونکو لپاره داسې زمینه رامنځ 

ته کول دي چې هېڅ ډول بهرنۍ 

مرستې ته اړتیا ونه لري.  

له پاسه ښکته: هندي موزیم، کلکته،  په هندي موزیم کې د عاج 
) د فیل غاښ( او د لرغونو توکو کمیابه بېلګې 

هرن
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چپ: د مېټرو پولیټان )Metropolitan هنري موزیم، نیویارک، 
پاسنی: په MET کې د اتالنو او زغرو خونه 

پروګرام به په هرو6-3 میاشتو کې تر رسه کېږی او په 

یاده برخه کې به  د پینځو راتلونکو کلونو لپاره هر کال له 

شپږو تر اتو 8-6  د ګډ کار غړیتوب ورکوي. دا پروګرام  

به د بوتانو، لرغونو ټکرو،کاغذي نسخو، تصویرونو، 

انځورونو او نورو لرغونو توکو د ساتنې  

چارې تر پوښښ الندې نیيس.

په نوي ډهيل کې د بیکانر هاوس 

موزیم مرش، پرییا پال په وینا دا ابتکار 

کوالی يش هندي کلتور او میراثونه 

ال بډایه کړي. بیکانر هاوس  په دې 

وروستو کې د ابا ناراین ملبا له خوا 

چې د لرغونو ودانیو په ساتنه او رغونه 

کې خاص مهارت لري، بیا ورغول شوه 

او خپل تاریخي برم او عظمت یې بېرته تر السه کړ. 

ملبا به چې کله په یاده ماڼۍ کار کاوه نو  د بیکر ماڼۍ 

اصيل شکل به یې په ذهن کې و او د ګډو همکاریو د 

پروګرامونو له الرې د اخیستل شویو تجروبو په مرسته  

یې  د هندوستان لپاره یو نوی کلتوري او هرني لیدلوری 

درلود. د پال په وینا: په هېواد کې د لرغون پوهانو لپاره 

ښه زمینه برابره ده تر څو بريته هېواد ته را ستانه يش او 

د لرغونو شتمنیو او موزیمونو په ساتنه کې 

له خپلو علمي تجربو کار واخيل. موږ ګڼ 

شمېر لرغوين ټکران، انځورونه اوانتیک لرو 

چې کوالی شو ترې ګټه پورته کړو.

په ډهيل کې د لرغونو ټوکرو ساتونکی 

دیپشیکه اليس چې د ویکتوریا او الربټ 

موزیم په مرسته يې په لندن کې دنده 

تررسه کړې  داسې وايي. په غرب کې د 

علمي تجربو رشیکونه یوه دیموکراتیکه 

او پرانېستې لړۍ ده. رسه له دې چې ما د خپلو چارو د 

سمبالښت لپاره مرستندوی الرښود درلود، خو بیا هم په 

V&A کې د کارپوهانو یوې ډلې رارسه تل مرسته کوله. 

دا پروګرام  به  د 
مجسمو،  لرغونو 
ټوکرو، رسامۍ او 
تاریخي ځایونو د 

ساتنې چارې تر پوښښ 
الندې ونیسي.
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هرن

سوجا سوډ په نوي ډهيل کې د هرني کارونو د 

نړیوالې ټولنې مؤسس چې د یوې غیر دولتي ادارې 

مرشي کوي، په دې وروستیو کې له هېواده بهر د لندن 

د ټېټ موډېرن او د سن فرانسیسکو د کاډېسټ آرټ 

د بنسټ په مرسته د آبداتو د رغونې او 

هرن بېالبېل پروګرامونه  په الره اچويل 

چې دا ډول هڅې نن ورځ ډېرې اړېنې 

ګڼل کېږي. موږ د هرن بېالبېل داسې 

اریانوونکي اثار لرو چې سمه ساتنه یې 

نه ده شوې او ال هم نندارې ته نه دي 

وړاندې شوي.  دا ډول نوښتونه به، نه 

یوازې په علمي بڼه د لرغونو آثارو رغوونکو 

او ساتونکو ته روزنه ورکړي، بلکه له دوی 

رسه به په نړیوال ستندرد د پروژو د پالن، مدیریت 

او تطبیق په برخه کې هم مرسته وکړي. د هرنونو د 

بیارغونې چارو کارپوه ښاغلی روپیکا چاوال وايي: موږ 

په موجوده سیستم کې د ښه والی په موخه له هر ډول 

نوښت څخه مالتړ کوو. 

سوډ همدارنګه د ARThinkSouthAsia ، په 

هند کې د جرمني او برېتانیا د کلتوري کونسل او د 

بريتانیا د کلتوري اړیکو او زده کړو د 

ادارې د غوراوي پالوي غړيتوب لري.  

همدا راز د هند کونسل سفیر ښاغيل 

ګانګويل ډاس هم له یاد نوښت څخه 

هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې د ګډو 

همکاریو له الرې به هندي لرغون ساتونکي 

په یاده برخه کې د لویدیځې نړۍ علمي 

تجربې او مېتودونه تطبیق کړي. 

د ګډې همکارۍ  دا پروګرام  د هغو 

لرغون ساتونکو د کاري تجروبو د الپراختیا په موخه 

جوړ شوی، چې په هندوستان کې له موزیمونو، کلتوري 

میراثونو او اړونده علمي مرکزونو ساتنه کوي. یاد 

روپیکا چاوال وايي 
موږ په موجوده 

سیستم کې د ښه 
والی په موخه له هر 
ډول نوښت څخه 

مالتړ کوو

د هندوستان ميل موزیم، نوی ډهلی
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هرن

د خربو اترو څیړنه
د هند لرغون ساتونکي به د لرغون ساتنې د ګډې همکارۍ د پروګرام له پراختیا 

څخه ګټه پورته کړي

لیکواله:  پونم ګویل 

دا یو حقیقت دی چې د هند او نیویارک 

ښار د میټروپولیټن )MET(  د هرنونو 

موزیم  تر منځ چي د نړۍ په کچه یو له 

لویو موزیمونو دی ، یو داسې تړون السلیک 

شو چې لرغون ساتونکي به تر پينځو نورو 

کلونو خپل ګډ کار ته دوام ورکوي. چې دا 

کار د هېواد په کچه د هرن مینه والو ته ښه 

زېری و. په 2013 کال کې، د هندوستان 

د کلتور وزارت او د امریکا  د هرنونو 

 Atelier Limburg( موزیم تر منځ  د

 SRAL )Stichting Restauratie
په  همکارۍ د لرغون ساتنې په برخه کې د 

پراختیا  پروګرام السلیک شو چې په مرسته 

یې هندي موزیم ساتونکو ته په امریکا او اروپا 

کې د لوړې کچې روزنې  د ترالسه کولو ښه 

فرصتونه رامنځ ته شول.

په دغه نوي پړاو کې  د

  Andrew Mellon Foundation
لخوا  1.55 ملیون ډالره مرسته شوې. 

د دغه تړون له مخي به MET د کلتور 

وزارت رسه په ګډه کار کوي  تر څو له 

موزیمونو څخه د ساتنې او مدیریت 

او نندارتونو د تررسه کولو له الرې یو 

له بل رسه نوې تجربې رشیکې کړي. د 

کلیکسیون او او اداري برخې مرستیال 

مرش Carrie Rebora Barratt، د یوې 

خربي ناستې په ترڅ کې وویل، د هند له 

بډايه کلتوري میراثنو څخه باید ساتنه ويش 

او له یادو کلتوري میراثونو څخه د امرکايي 

او هندي وګړو ننداره کوالی يش د دواړو 

هېوادونو ترمنځ د پوهې او معلوماتو په 

رشیکولو کې مرسته وکړي. 
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وګټله او له دولت رسه یې یوځای کار پیل کړ تر 

څو دې سیمې ته د یوې ښاري سیمې په ډول 

پراختیا ورکړي چېرته چې به مسافر یوځای کیږي. 

کله چې ما پالزا پرانیسته/افتتاح 

کړه، ما پوښتنه وکړه چې دا پروژه د 

ډیزاین د مهارت او د ګولډن معبد 

او امریترس د تاریخ د پراخوايل په 

توګه د کوڅې د نورو برخو د رغولو 

او پراخولو لپاره نه غځول کیږي؟ 

د امریترس له ټون هال څخه تر 

ګولډن معبد پورې، چې د میرايث 

کوڅې په نوم یادیږي، د 800 مرتو 

اوږدې الرې جوړولو کې د 330 

ورځو په تېرېدو رسه 1200 وګړو 

کار وکړ. ټون هال، چې د بریتانوۍ مستعمرې د 

سبک یوه زړه ودانۍ ده، په تېرو وختونو کې د 

اداري چارو مرکز وو. په تېر وخت کې مرتاکمه/

له وګړو ډکه تراړه اوسمهال بیاځلې رغول شوې، 

له وسایطو/موټرو تشه او د میراث له نوې بهرنۍ 

ښکال رسه رامنځته شوه. د بهرنۍ ښکال په جوړولو 

کې د جايل کارولو، د ټون هال 

بیاودانولو، او مختلفو مجسمو او 

فوارو جوړلو رسه، دې پروژه کې د 

فاضله موادو د تخلیې سیستم او د 

برېښنا کارونې د برخو جوړول هم 

شامل وو. ټول برېښنایي سیامن د 

ځمکې الندې تونلونو له الرې تېر 

شوي دي. د پروژې د دوام لپاره 

یوه ځانګړې اداره چې د امریترس د 

ګرځنده او فرهنګي پراختیا بورډ په 

نوم یادیږي رامنځ ته شوه. چارې 

یواځې نږدې شپږ میاشتې په مخکې په ټینګه 

پیل شوې. او په همدې توګه، پروژه نسبتاْ ژر 

بشپړه شوه. 

د 800 مترو اوږدې 
الرې جوړولو کې 

چې د میراثي 
کوڅې په نوم 
یادیږي د 330 
ورځو په تېرېدو 
سره 1200 وګړو 

کار وکړ

امریترس ته په ورننوتو کې یوه نوې جوړه شوې لویه دروازه او د ګولډن معبد بیا رغول شوې هویلۍ
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یوه کیسه لري او شاوخوا ته ښایست وربخښي. 

د دې میرايث کوڅې روښنایي او ځال په نړۍ 

کې د هر پرمختليل ښار رسه سیايل کولی يش. 

بیارغول شوې میرايث کوڅه حسونو ته یوه 

خوندوره حیرانتیا او خوښي ورکوي. د ټون هال 

له زړې ودانۍ څخه رشوع، چې اوسمهال د 

پارټیسان میوزیم شتون لري، بیا د جالیوانواال 

باغ په لوري تلل او وروسته ګولډن معبد ته 

پورته ختلو یو کیلومرتي تراړه داسې احساس 

کیږي لکه یو آزاد او خالص میوزیم کې قدم 

وهل وي. د ځالورکوونکو څراغونو ځړول شوي 

لرګي، د مغولو او راجپوتانو د واکمنۍ څخه 

الهام اخیستونکو ګنبزو او جاروخاسونو جوړې 

ودانۍ، او د ښار د بهرنۍ څېرې د ځالورکولو 

LED څراغونو له دې ځای څخه جادویي مکان 

جوړ کړی چېرته چې تاریخ او میراث پرمختللې 

ټکنالوژۍ رسه سمون خوري. 

د پنجاب معاون وزیر، سوخبیر سینګ 

بادل، د تاریخي کوڅو جوړولو بیا پرانیسته 

وکړه. د نوې بڼې لرونکو کوڅو په اړه په خربو 

کې هغه وویل چې، “د بی نظمۍ یو عمومي 

حس د بهاراون دا دابا څخه تر ګولډن معبد 

پورې د کوڅې ځانګړتیا وه. د دې ترڅنګ، 

پیاده الرې چې د ریکشې، ګرځنده پلورونکي او 

سوداګر پکې د امریترس ځانګړي توکي پلوري.” 

د یوې میرايث تاریخي کوڅې دا لیدلوری د 

ګولډن معبد څخه بهر د پالزا د بیارغولو یوې 

پروژې څخه پیل شو. د پنجاب د ګرځنده او 

میراث د بیا  پراختیا بورډ درې کاله وړاندې د 

معامرانو تر منځ یوه سیايل پیل کړه تر څو پالزا 

بیا ډیزاین او جوړ کړي. معامر او د ډیزاین په 

اتحادیه کې همکار جې کاکتیکار دا سیايل 

له پورته خوا څخه: د جلیبي واال 

چوک، یوداسین اشارام، اخارا 

سنګالواال او ګولډن معبد، او د 

رامداسپور یو منظره
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“واسدی ساغن اپار انوپ رامداسپور”. د دې جملې 

مانا )رامداسپور بډایه سیمه ده، په ډېره کچه 

وګړي ژوند کوي او په بې سارې توګه ښایسته ده(. 

د سیکانو پنځم ګورو، ارجن دیو دا ښار  د ګورو 

ګرانټ صاحب په مقدس کتاب کې رامداسپور په 

نوم نومولی دی چې اوس د امریترس 

په نوم یادیږي. امریترس چې په 1774 

کال کې د ګورو رامداس له لوري 

جوړ شو، د هغه میراث هر چیرته 

ترسرتګو کیږي - په معبدونو، فرعي 

کوڅو، هټیو او خوړو کې. خو دا هر 

څه نږدې دوه پېړۍ وړاندې رامنځته 

شويدي. په راوروسته وختونو کې، 

امریترس څه ناڅه زوړ شوی وو. 

پداسې حال کې چې دا ښه خرب 

ده تر څو د ښار د تاریخ په اړه د کتابونو د لوستلو 

او له موزیمونو څخه د لیدنې له الرې پوه شو، 

تاسو له امریترس رسه د تجربې اخیستلو له الرې 

تړل کیدای شئ، او د دې ښار د ساتنې په اړه د 

حقیقي کتنې له الرې یوځای کېدای شئ. د خپل 

ډول لومړی ابتکار تررسه کولو رسه، د پنجاب دولت 

له تاریخي ټون هال څخه تر ګولډن معبد پورې د 

ښار تراړې ته بیاځلې ښکال ورکړه او ویې رغوله. د 

رسي هارمندیر صاحب د کوڅې شاوخوا د نږدې 

150 ودانیو بهرنۍ برخه بیاځلې 

د معامرۍ په فن باندې اصالح او 

ورغول شوه، د امریترس له 400 کلن 

زوړ ښار رسه یوشان. 

په تېر کې د یو دیوايل ښار عادي 

کوڅې اوسمهال د برم او دبدبې ښار 

ګڼل کیږي. د بابا صاحیب امبیدکار 

د مجسمې ترڅنګ د پارملان د 

ودانۍ، د تل په شان لګول شوې ملبې 

په وسیله رڼا شوې د جالینواال باغ 

ته مخامخ له ډبرې جوړه شوې مجسمه، د پنجاب 

د پخواين حکمران، مهاراجا رنجیت سینګ لویه 

مجسمه، په ټون هال کې د پارټیسان میوزیم په شان 

د یو څو نومونو یادونه وشوه. هر ساختامن د ویلو 

مریتسر چې په 
1774 کال کې د 
ګورو رامداس له 
لوري جوړ شو، د 
هغه میراث هر 
چیرته ترسترګو 

کیږي
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د امریترس پرمتینه مايض 

بیاراژوندي کول
له تاریخي ټون هال څخه تر طالیي معبد )ګولډن ټیمپل( پورې د بیارغول شوې غځېدلې ځمکې 

باندې په کښته لور قدم ووهئ، په همدې توګه ښار کې د لوړې کچې پرمختګ رامنځته شوی دی. 

لیکواله: ګورسیمران سینګ 
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له چپ لور څخه: د بالیوډ ستورې رادیکا اپټي او ایشوریا رای بچن په زردوزۍ جوړ شوي کايل اغوستي دي

وکړي. په 18 مې پیړی کې  د صنعتي انقالب رسه او د 

ماشینونو  منځته راتګ ددې هرن نور هم مخه ونیوله.

دوباره پیل
ددې وروسته کله چې د هند حکومت 

آزادې السته راوړه نو ځینو کارونو ته 

يې لومړیتوب ورکړو او ویې غوښتل 

چې هغه هرنونه او صنعتونه چې په 

تیرو څو پیړیو کې له منځه والړ وو نو 

د هغې څخه مالتړ وکړي او هغه بیا را 

ژوندې کړي. حکومت د زر دوزي تولید مالتړ په موخه 

بودیجه منځته راوړه ترڅو ددې هرن تولیدات خلکو 

ته ورسوي. نن یو ځل بیا دغه هرن خپل پخوانی 

جالل او عظمت السته راوړی. اوس وخت 

کې زر دوزې نه یواځې جامو لپاره کارول 

کیږي، بلکه د شالونو، السې 

بیکونو، پردو، بالښت پوښونو 

او څپلیو په جوړولو کې هم 

کارول کیږي! څرنګه چې 

په دودیزه توګه زر دوزې د 

مغل زمانو یادښت بلل کیږي 

خو اوس ددې هرن بیال 

بیل طبیعی په زړه پورې ډیزاینونه منځته 

راغيل دي.

  صنعتي انقالب 
ددې په زړه پورې 

هنر مخه ونیوله
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صنعت

رسو زرو السته راوړل ډیر قیمتي متامیږي نو ددې لپاره 

د رسو زرو نریو سیمونو او همدارنګه د نقرې سیمونو 

ترکیب جوړ کړای شو، او په نتیجه کې السته راغلی سیم 

د سوری لرونکو اوسپنیز تختو باندې را تاویږي ترڅو 

څوکې رارسه پراخې کړي او د پایلې تولید لپاره د وریښمو 

تارونو په مرستې رسه تاو کړای يش. هغه نرم تارونه چې 

د پروسې په لومړیو کې السته راځې هغه د 

بدله په نوم رسه یادیږي او هغه تارونه چې 

د وریښمو په شاوخوا را رسه تاویږي هغه د 

کسو په نوم رسه یادیږي.

د قالبدوزي دغه ډول زر دوزي 

په اصل کې دقیق او صحیح اصولو ته 

اړتیا لري. تیکه د لرګیو په یو فریم باندې لګول کیږي 

ترڅو د کار چټکتیا، وضاحت او دقت اسانتیا منځته 

راوړي. د یوې سمې ستنې په مرستې رسه صنعتګر جوړ 

شوي ډیزاینونه په تیکې باندې وهي، کوم چې عموماْ 

د اطلس، مخمل او یا هم د وریښمو تیکه وي. وروسته 

د کیروسین تیلو کې وهل شوي ټوټه په سوری لرونکې 

شکل باندې موښل کیږي ترڅو د تیکې باندې یې ډیزاین 

رايش. او د هغې څخه وروسته د فلزي سیمونه او مهرې 

د ځینو نورو ډیزاینونو جوړولو لپاره کارول کیږي. په 

زر دوزي د فلزاتو او نورو ډبرو کارول ډیر په زړه پورې 

او شاهي بڼه ډیزاینونه منځته راوړي. او ددې دلیل 

په خاطر  د زر دوزي تولیدات اکرث وخت د ودونو او 

فستیوالونو په مراسمو کې کارول کیږي او 

اغوستی کیږي.

ننګونې او ستونزې
دا هرن د اورنګزیب په وخت کې ورو ورو 

مخ پر ښکته روان وو. او پر دغه نه توانیدل 

ترڅو لوړ قیمتونه را رسه وسايت، وروسته 

شاهی محکمې هم خپل مالتړ څخه الس واخیست او 

ددې هرن هرنمندان یې یواځې پریښودل ترڅو هر ځای د 

خپل نفقې لپاره رسګردانه وويس. او دا دلیل وو چې د زر 

دوزي هرنمندان اړ شول ترڅو ډهيل پریږدې او پنجاب، 

اوتر پردیش او راجستان ته د کار پیدا کولو لپاره مهاجرت 

 زر دوزي په اصل 
کې دقیق او صحیح 

اصولو ته اړتیا لري

ښی: اسرتالیايي بالر بریټ يل او د بالیوود 

لوبغاړي امیتاب بچن لور شویتا ناندا په داسې 

حال کې قدم وهي چې د زر دوزي ډیزاین 

لرونکې جامې یې اغوستې دي، کومې جامې 

چې د دوو ابو جانی- سندیپ کوشال لخوا 

ډیزاین شوي دي. الندې: د زر دوزي بیکونه
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 زر دوزي صنعت د تاریخ څو پیرړیو په تیریدو 

رسه بیا هم خپل په زړه پوری میراث د تکړه 

صنعت ګرانو پواسطه تر اوسه ژوندی ساتل 

شوی. دغه پخوانی هرن د ریګ ویدا په پاڼو کې 

هم راغلی دی. زر دوزي د دوو فاريس کلمو 

څخه اخیستل شوی دی چې زر ) رسه زر( او 

دوزي )ګنډل او پیرل( په معناوو دی او دا هرن 

د قیمتي ډبرو او انبساطي فلزاتو په کارولو رسه 

ډیر ښایسته ډیزاینونه منځته 

راوړي او همدارنګه د مغل هرن د 

هند هرنونو رسه یوځای کوي.

ددې هنر پیل
د زر دوزي هرن د ایران او 

پاکستان څخه رسچینه اخیستې 

ده او په هند کې په منځنیو پیړیو کې پیل 

شو او د مغلو امپراطور اکرب وخت کې یې 

لوی جالل او عظمت ترالسه کړ. د مغلو په 

وخت کې زر دوزي به د انبساط لرونکو فلزاتو 

تارونو پواسطه هغه تررسه کیدله، کله چې به د 

شاهانو جامې به د پیچلو ډیزاینونو رسه ګنډل 

کیدلې. وروسته د خالصو رسو زرو او نقره یي 

تارونو ډیزاینونه او همدارنګه د مرواریدو او 

نورو قیمتي ډبرو رسه په جامو ټکې کیښودل 

د نورو صنعتګرانو لخوا تررسه شول. دغه هرن 

وروسته وروسته د وخت په تیریدو رسه خپل 

شهرت نور هم ډیر کړ او دې ته راورسید ترڅو 

د شاهي جامو زر دوزي ترڅنګ نور وسایلو دې 

هم تزیین کړای يش، لکه نیزه، خیمې، پر دیوال 

ځوړندیدونکې شیان او همدارنګه د جګړې 

شاهي تجهیزات او داسې نور.

یوه بشپړه الره
په کلونو کلنو هغه مهرې چې د 

لرګیو، مرواریدو، شیشې، نقرې او 

پالسټیک څخه جوړې شوي او په 

مختلفو اندازو کې شتون لري، هغه 

ټولې مهرې په زر دوزي کې کارول شوي دي او 

همدارنګه نور هغه سکې چې د فلزاتو، پوستکو او 

ډبرو او تارونو څخه لکه د وریښم، مس، رسه زر 

او نقرې څخه جوړ شوي دي هغه هم په زر دوزي 

کې کارول شوي دي. د زر دوزي دغه پروسه 

کاتولو، کش کولو، قالب اچولو او پالش کولو ته 

اړتیا لري. ځکه چې د قالبدوزي لپاره د خالصو 

د زر دوزي پروسه 
کاتولو، کش کولو، 

قالب اچولو او پالش 
کولو ته اړتیا لري

د کیڼ خوا څخه: په لهینګا باندې د زر دوزي ډیزاین چې د هرنمند له اړخه په تیکې باندې جوړ شوی دی

 زر دوزې په اوسنې وخت 

کې په ډهيل، لکنو، بوپال، 

کلکتا، حیدر آباد، اګره، 

کشمیر، ممبی، اجمیر، 

ورنايس، سورت، جیپور 

او چینای کې ځلیدونکی 

موجودیت لري. دغه هرن 

په اروپای فیشن کې هم ښه 

ځای ترالسه کړی دی.

زر دوزې د رسو زرو تارونو 

نه شتون رسه رسه په پیړیو 

پیړیو د کار نه موجودیت او 

همدارنګه د صنعت انقالب 

ستونزې رسه مبارزه کړي ده 

او اوس دغه هرن ځان ښکاره 

کړی چې ډیر په زړه پوری 

هرن دی او تر پیړیو پیړیو 

پورې به شتون ولري.

په زړه پورې 

حقیقتونه
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صنعت

د رسو زرو تارونو په وسیله  

د فرهنګونو نښلول
زر دوزي هغه وخت کله چې د هند دولت لخوا څخه وهڅول شوه، یو ځل بیا یې خپل پخوانی 

جالل او عظمت ترالسه کړ

لیکواله:  پریرنا باسو 
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انځور

د سونګو ډنډ
ختیځ سیکم، سیکم

 

د ډنډ ډول: د ګالسیل ډنډ

د سحې اندازه: 0.24 کیلومرت مربع

ژوروالی: 15 مرته

دا ډنډ چې د چنګو ډنډ په نوم هم یادیږي، د اوبو سطحه 

یې په بیالبیلو موسمونو کې بیالبیل رنګونه انعکاسوي. که 

هم د کال په زیاتو برخو کې کنګل کیږي، نو سیالنیان د 

یخ په د یک سپرلی له کولو څخه دلته خوند اخیستلی 

يش. د ډنډ شاوخوا لوړ غرونه دي او د الفاین ځنګلونه 

ددې ډنډ د اوبو د بهیدلو حوزه پوښلې ده. 

د لیدلو تر ټولو غوره وخت 
جنوري - مۍ
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د لوتک ډنډ
مویرنګ، مانیپور

 

د ډنډ ډول: د تازه اوبو ډنډ

د سحې اندازه: 287 کیلومرت مربع

ژوروالی: 4.6 مرته

د اوبو په رس د خپلو والړو جزیرو له 

امله د لوکتک مشهور ډنډ، د 200 ډوله 

اوبجنو شنو بوټو لپاره او د 100 ډوله مرغیو 

او 400 ډوله ژوو لپاره د کور حیثیت لري. له 

دغو جزیرو څخه تر ټولو لویه د کیبل المجو 

ميل پارک دی، چې په نړۍ یواځینی د اوبو په 

رس والړ ميل پارک دی. 

د لیدلو تر ټولو غوره وخت 
له نومرب نه تر مارچ پورې
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انځور

د ویمباند ډنډ
کیرال

 

د ډنډ ډول: د تروشو/تازه اوبو ډنډ

د سحې اندازه: 2033 کیلومرت مربع

ژوروالی: 12 مرته

د کرال تر ټولو لوی ډنډ د لرو سیمو په اوبه لرونکو سیمو کې له خوښښیو ډک موقعیت دی چې سیالنیانو ته د 

کښتیو د چکرونو او کب نیونې وړاندیز کوي. د اوبو د سطحې د تر تولو لویې زیرمې په توګه د ویباند ډنډ د 

ملدې سیمې د سیسټم یوه پراخه برخه ده. د کوماراکوم په نوم د مرغانو ساتنځای چې ددې ډنډ د ساحل په 

ختیځه برخه کې موقعیت لري، د مرغیو د مینه والو لپاره یو داسې ځای دی چې حتامً باید ترې لیدنه وکړي.  

د لیدلو تر ټولو غوره وخت 
له نومرب څخه تر مارچ پورې

Snapshots_Lakes in India_Pashto.indd   53 2/15/17   9:53 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 5جنوري-فربوري 2017   3

د دال ډنډ
رسینګر، جمو او کشمیر

 

د ډنډ ډول: د تازه اوبو ډنډ

د سحې اندازه: 22 کیلومرت مربع

ژوروالی: 6 مرت

په څنګ کې د پیر پنجال د غرونو په لرلو رسه دا منظره یی ډنډ د خپلو کورنیو کیښتیو، شیکاراس او د سبزیو 

د ګڼ بازار د لرلو له امله ډیر مشهور دی. د دال ډنډ درې کوچنی جزیرې هم لري، چې په دواړو کې د 

چینار ښکلې ونې والړې دي. د دال ډنډ شاوخوا د مغلو باغونه په کشمیر کې له لویو جذابو ځایونو څخه دي. 

د لیدلو تر ټولو غوره وخت 
له جنوري نه تر اګست پورې
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انځور

د ولور ډنډ
بنديپورا، جمو او کشمیر

 

د ډنډ ډول: د تازه اوبو ډنډ

د سحې اندازه: 260 کیلومرته

ژوروالی: 14 مرته

د ولو ډنډ چې د غرونو او ګڼو ځنګلونو په منځ کې دی، د سیالنیانو، مسافرو او د اوبو د لوبو مینه والو 

لپاره یو منظره یي موقعیت دی. د بیالبیلو مرغانو په غنیوايل رسه چې د ډنډ په شاو خوا کې مستي کوي، 

زیات شمیر د مرغیو لیدونکي ځانته جذبوي. د ولو ډنډ د کبانو لپاره هم د اوسیدلو یو مهم ځای دی. 

د لیدلو تر ټولو غوره وخت 
له جون څخه تر اګست پورې
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د حسین ساګر ډنډ
حیدرآباد، تلنګانه

د ډنډ ډول: غیر طبیعي ډنډ

د سحې اندازه: 4.4 کیلیومرته

ژوروالی: 9.8 مرته

د زړه شکل لرونکی دا ډنډ د حرضت حسین شاهي ويل لخوا په 1563 کال کې جوړ شوی دی، چې دا د ابراهیم 

قويل کتب شاه د سلطنت دوره وه. د ګوتم بودا یوه یوازې والړه مجسمه چې په 1992 کې جوړه شوې، د جبل 

الطراق په لویه ډبره د ډنډ په منځ کې والړه ده. په دې ډنډ کې د کښتی یو چکر به یوه له خوښی ډکه تجربه وي. 

د لیدلو تر ټولو غوره وخت
له اکتوبر څخه تر مارچ میاشتې پورې
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انځور

د پوشکار ډنډ
پوشکار، راجستان

د ډنډ ډول: غیر طبیعي ډنډ

د سحې اندازه: 22 کیلومرت مربع

ژوروالی: 10 مرته

د پوشکار ډنډ چې د غونډیو او دښتو په منځ کې دی، د 

هنوانو له یو مقدسو ځایونو څخه شمیر کیږي. شاوخوا یې 

52 د غسل کولو کوچني ډنډونه دي چې د کرتیک پورنیام 

په ورځ د عبادت کوونکو لخوا ملانځل کیږي او همدارنګه 

د پوشکار د میلې پر مهال. ددې ډنډ په شاوخوا کې د 

هندوانو 400 مندرونه دي.

د لیدلو تر ټولو غوره وخت
له اکتوبر څخه فربوري پورې
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ډنډونه، که په طبیعي شکل جوړ شوي او 

یا که انسانانو جوړ کړي، ښکيل، آرام او 

د ورځې د تیرولو لپاره غوره ځایونه دي. 

دوی په هر ډول چاپیریال کې موجود وي، 

که غرونه وي، که آوارې ځمکې او که 

دښتې او د سمندر غاړې. هند د پراخې 

او بدلو منظرو په لرلو رسه زیات شمیر 

په زړه پورې ډنډونه هم لري چې په خپل 

ښایست رسه ستاسې د زړه، ذهن او جسم د 

ترالسه کولو لپاره رامنځته شوي دي. دغه 

ډنډونه، د اوبو د لیږد د یوې منبع په توګه 

له پاتې کیدو پرته، له مذهبي اړخه هم له 

ارزښته ډک دي او د سیالنیانو د خوښې 

وړ ځایونه دي. لکه څنګه چې د راجستان 

ډنډونه نظامي قالګانو او قرصونو ته لویه 

ښکال وربښي، د وحيش ژوو زیات شمیر 

ساتن ځایونه او ميل پارکونه هم خپله ملنه 

تر ډنډونو غځولې ده. دلته راشی او له 

منظرې څخه یې خوند واخلی. 

د پهچو ډنډ
اودیپور، راجستان

د ډنډ ډول: د تازه اوبو غیر طبیعي ډنډ

د سحې اندازه: 6.96 کیلومرت مربع

ژوروالی: 8.5 مرته

د ډنډونو په ښار کې د موقعیت په لرلو رسه 

پهیچوال څلور کوچنی جزیرې لري – اريس ویالس، 

جګ مندر، جګ نیواس، او موهن مندر. له میالد 

څخه 1362 کال وړاندې جوړ شوی، دا ډنډ د 

ناستې او د ملر له شغلو او غروب او په کښتۍ کې 

د چکر وهلو لپاره یو ښکلی ځای دی. ددې ډنډ په 

ختیځو غاړو کې د ښار قرص دی، چې په دې ښار 

کې تر ټولو لوړه قرصي ماڼی ده.

د لیدلو تر ټولو غوره وخت
له اکتوبر څخه تر مارچ میاشتې پورې

Snapshots_Lakes in India_Pashto.indd   46 2/15/17   9:52 PM



n   جنوري-فربوري 2017          n 4هند ليد  8

انځور

له ډنډونو جوړ  

شکلونه 
د هند د آرامو او تازه ډنډونو څبانده اوبو ددې ښودنه کوې چې دا ډنډونه یوازې د 

سیاحت لپاره نه بلکې د کوچنیو او لویو ښارونو د خلکو لپاره د راټولیدو زړونه هم بلل 
کیږي! موږ د هند په تر ټولو حیرانوونکو ډنډونو نظر اچوو
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Platforms
• Light Combat Aircraft ‘Tejas’
• Remotely Piloted Vehicle ‘Nishant’
• Pilotless Target Aircraft ‘Lakshya-I’
• Main Battle Tank ‘Arjun Mk-I’
• Armoured Amphibious Dozer Mk-I
• Armoured Engineer Recce Vehicle
• NBC (nuclear, biological, chemical) 
recce vehicle
• Bridging Systems ‘Sarvatra’

sensors
• Airborne Early Warning & Control 
(AEW&C)
• Integrated sonar system for  
EKM submarine
• Hull Mounted Sonar
• Short Range Battle Field 
Surveillance Radar
• Weapon Locating Radar ‘Swathi’
• 3D Low Level Light Weight Radar 
‘Aslesha’ Mk-I

• 3D SurveillanceRadar ‘Revathi’

• Electronic Warfare system for  
Navy ‘Sangraha’

• Electronic Warfare system for  
Army ‘Samyukta’

• Electronic Warfare system  
‘Divya Drishti’

• Electronic Support  
Measure ‘Varuna’

• Commander’s Thermal Imager Mk-II 
for T-72, T-90 and BMP tanks

• Holographic sights for  
small weapons

WeaPon systems

• Akash Weapon System

• Prithvi missile for Army and  
Air Force

• Supersonic cruise missile ‘BrahMos’

• Multi Barrel Rocket Launcher 
System ‘Pinaka’ Mk-I

• Torpedo Advanced Light

• Heavy weight ship launched 
torpedo ‘Varunastra’

soldier suPPort systems

• Computerised Pilot Selection 
System for Indian Air Force

• Telemedicine System for Navy

• Submarine Escape Suit

• Flame Retardant Gloves

• NBC products

دا به د نیمه پرمختللو جنګي الوتکو )AMCA( په نظر 

کې نیولو رسه د راتلونکې برنامې خورا پراخې کړي. دا به 

په دفاعي سکتور کې هیواد ته د وارداتو کچه ټیټه کړي. 

د هند د فضایي څیړنو له ماموریتونو وروسته، تیجاس د 

تکنالوژی په برخه کې د یوه بل لوی ګام ښودنه کوي. دا به 

د هیواد د هوایي قدرت د رضورتونو لپاره د ځان بساینې یوه 

لویه پایه وي. د هیلو یوه لړۍ چې 33 کاله پخوا پیل شوې، 

د هند د دفاعی سکتور د انقاليب کولو لپاره د یوه کتلست 

په توګه کار کوي. 

د یوه ملت د پیاوړتیا او امنیت ښه کولو لپاره پر له نورو 

قدرمتند پاتط کیدل یو اړین عامل دی. DRDO د نړیوالې 

کچې ساینس او ټکنالوژیکي بنسټ د پرانستلو له الرې 

هند ته خوشبختي راوړي، ترڅو د دفاعي خدماتو په برخه 

کې یوه لویه دنده تررسه کوي، او هغوی ته په نړیواله کچه 

رقايب سیسټمونه او د حل الرې برابروي، 

DRDO په دامداره توګه هڅه کړې ترالسه 

ځان بساینې ته ځان ورسوي او په هوایي، 

الکرتونیکي جنګي سیسټمونو او توغندیو 

برخه کې اسايس رقابت رسه برابر مخکې 

والړ يش، او موخه یې د هند هوایي ځواک 

یا IAF سمبالول او په هند کې د نظامي 

الوتکو جوړولو ته وده ورکول دي. 

د DRDO السته راوړنې

ځینې لوی تولیدات او سیستمونه چې د DRDO لخوا جوړ شوي دي او د نظامي ځواکونو لخوا منل 

شوي/خپل کړی شوي دي، په الندې ډول دي

 ،ADA ،DG ،DRDO دفاعی ریاست سکرتر او د R&D ډاکټر کرسټوفر د

د دفاع وزارت، هند حکومت رییس دی. 
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)DRDO( یوه خپلواکه ټولنه ده، او د دفاع وزارت 

تر پوښښ الندې کار کوي، په 1984 کال کې د 

LCA برنامې د عميل کولو لپاره پرانستل شوی. د 

LCA د جوړولو پالن په رسمي توګه په 1993 کې 

تصویب شو. 

د LCA پرمختګ ډیر بی بیلګې دی، لکه څنګه 

چې ددې د پیلولو په وخت کې په هیواد کې د 

عرصي الوتکو د جوړولو کايف وړتیا او تکنالوژیکي 

پوهه نه وه موجوده؛ LCA اصالً له د اوسپنو له 

ګرولو څخه پیل شوې. نوموړې برنامه د متحده 

ایاالتو لخوا د هغو بندیزونو له امله له ستونزو 

رسه مخامخ شوه چې د متحده ایاالتو لخوا د 

هند پورخان د هستوي ازموینې له ترالسه کولو 

وروسته وضع شوې وه. که څه هم، د LCA ټیم په 

بریالیتوب رسه په نظر کې نیول شوې ټکنالوژی 

جوړې کړې. 

د LCA کاري ټیم له IAF، هندوستان 

ایرونوټکس ملټد، د ساینې او صنعتي څیړنې شورا، 

د نظامي ارزښت او تصدیق مرکز، د فضایي توکو 

د کیفیت د ډاډمنتیا عمومي ریاست، عامه او 

خصويص هندي صنایعو او بهرنیو همکارانو رسه 

په ګډې همغږی په ټول هیواد کې د 400 کاري 

مرکزونو په لرلو رسه په ډیر قوت رسه کار وکړو. 

ددوی هڅو د تر ټولو کوچنی، سپکې، چټکې، د هر 

موسم لپاره، د ګڼ شمیر فعالیت لرونکې، په هوا د 

غښتلتیا لرلو جنګ تیاره جوړه کړه چې په هوا کې 

مخامخ، له هوا څخه په ځمکې او له هوا څخه په 

سمند در جګړې کولو لپاره ډیزاین شوې ده. 

د 2016 کال په جنوري میاشت کې د بهرین 

د پامانه په نړیوالې هوایي نندارې کې خپله په زړه 

پورې لومړۍ ننداره وړاندې کړه. بالخره، هند له 

هرن څخه د ډکې جنګې الوتکې د لرلو ویاړ تالسه 

کړو، چې په مسلکي توکه ډیزاین شوې او تولید 

شوې ده – په رښتینې ډول د لوبې بدلونکې ده او 

په نړۍ کې په خپل صنف کې په لومړۍ درجې 

کې قرار دي. د هغو خنډونو ترڅنګ چې په دې 

الره کې موجود دي، په زیات وخت نیول انتقادونه 

په نظر کې نیولو رسه، ددې ادارې وګړو په ډیر 

مهارت رسه وکوالی شول چې په نړیواله کچه یو 

هرن لرونکی تولید وکړي. له 4 پلس نسل دا جنګي 

الوتکی د هند د هوایی چلند د سکتور د بدلولو 

پوتنشیل لري. 
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د 2016 کال د جوالی په 1 نیټه، په خپل کور 

کې جوړه شوې جنګي الوتکه )LCA( په هندي 

هوایي قواوو کې استقراء شوه، او  په دفاع برخه 

کې یې د لوی خوب رښتنې کولو ته الره هواره 

کړه: په ځان بساینه: د فاعی تدارکاتو شورا چې 

مرشي یې د دفاع وزیر ښاغيل مونهر پاریکار 

لخوا کیږي، د LCAs Mk-1A ,83 جنګی الوتکو 

 IAF تدارک تصویب کړو، ترڅو په

کې شاملې يش، او له دې کار رسه 

د لومړي وزیر په لویې پرویژې 

‘Make in India’ کې یو نوی 

څپرکۍ پرانستو. ممکن په بشپړه 

توګه د LCA شاملیدل وخت 

ونیيس، خو د تیجاس برنامه به له 

هند رسه د نظامي توکو په لرلو کې 

مرسته وکړي.  دا ښايي فرعي پرمختګ وي او یا 

تکنالوژیکي پرمختګونه.  هم 

د LCA شپاړس الوتکې — چې د هند د 

وخت لومړي وزیر اتال بیهاري واجپای لخوا 

پرې د تیجاس نوم ایښودل شوی — اوس مهال 

الوتنې کوي )پرته له دې چې د الوتکو د تولید 

نورې طیارې په نظر کې ونیسو چې په IAF کې 

الوتنه کوي(. تر اوسه پورې 3300 الوتنې د هوا 

په لور تررسه شوي چې یوه حادثه پکط رامنځته 

شوې او دا د LCA ټیم لپاره یوه لویه السته 

راوړنه ده.  

د خپلو او مخکښو جنګي الوتکو ډیزاین او 

جوړول د 1980 کلونو په منځ کې پیل شول. د 

عرصي جنګي الوتکو د جوړولو نظر د MiG-21 د 

ځای ناستی وه. په دې سکتور کې 

 LCA د په ځان بساینې رضورت د

په څیر د ګټورو پروژو پیل ته الره 

هواره کړه. دا له امنیتي نظره ډیر 

مهم دي ترڅو هند د الوتکو په 

صنعت کې د لویو لوبغاړو په قطار 

کې ودروي. د فضایي ځان بساینې 

نوښت په ساده ډول د یوې الوتکې 

جوړولو لپاره نه وه، بلکې په فضایي برخه کې د 

داسې ټکنالوژیو د رامنځته کولو لپاره وه، چې 

لویې له هرنه ډک وړ الوتونکي تولیدا جوړ کړي. 

د LCA له برنامې څخه مته کیده چې د هند 

فشایي وړتیاوې پراخې او پرمختللې کړي. ددې 

پروسې د پیل لپاره، فضایي پراختیایي ادارې 

)ADA( چې د دفاعي څیړنو او پراختیا یوه ارګان 

د خپلو او مخکښو 
جنګي الوتکو 

ډیزاین او جوړول د 
1980 کلونو په منځ 

کې پیل شول

LCA تیجاس چې د فضایي پرختیایي اداره لخوا دیزاین شوې 
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د تیجاس خپلول – د میک  

این انډیا یوه لویه هڅه
د هندوستان په هوايي ځواک کې د هند د پرمختللې جنګي الوتکې د LCA 38 تیجاس استقراء 

تاریخ جوړ کړ او د میک این انډیا کمپاین یوه ځانګړې برخه ده

لیکواله:  ډاکټر کرسټوفر 

DRDO :عکاس
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د طبیعي پیښو د خطر د کمولو په 

برخه کې په رسمایه ګذاری کې زیاتوالی، 

په عامه پوهاوي کې پرمختګ، په دې 

برخه کې د ښځو په ګډون کې زیاتوالی او 

د ګټورو همکاریو پیاوړتیا؛ په محيل سطحو 

د ونډه اخیستونکو هیوادونو لخوا د طبیعي 

پیښو د کموايل په برخه کې د ورکړل شوو 

تعهداتو ښودنه کوي. د بیالبیلو موضوعاتو 

په هکله دوره یي راپور ورکول چې د نوې 

ډهيل په رسمي اعالمیه کې شامل وه، د 

ونډه اخیستونکو هیوادونو لخوا د عميل 

کړنو د تررسه کیدلو ډاډ ورکوي، او دوی 

ددې کار وړاندې ال ډیر مسول کوي. 

دوهم ډګرمن شیګال د طبیعي پیښو د مدیریت 

یو مسلکي وګړی دی چې په دې برخه کې درې 

لسیزې تجربه لري او د هند د طبیعي پیښو د 

مدیریت په لوړو پوړو اداره کې یې کار کړی

 په آسیا کې د

 SFDRR عميل کولو 

نقشه 
په محيل او  ميل کچه د لومړیتوب 

کارونه )2017-2018(

 د پیښو په خطر پوهیدل

 د پیښو د خطر اداره کول پیاوړي 
کول، ترڅو د پیښو له خطر څخه غوره 

مدیریت ويش

 د هوساینې لپاره د طبیعي پيښو د کمولو په 
برخه کې رسمایه ګذاري

 د اغیزمن غربګون او د بیرته رغیدلو، بیا 
جوړونې او رغونې په برخه کې د ښه مالتړ 

رامنځته کولو لپاره د پیښو په وړاندې په 

تیاري نیولو کې پرمختګ
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له ځمکې څخه د ګټې اخیستنې پالن او چاپیریايل 

 ،)HFA( پراختیا پورې اړه لري. د هایګو کاري چوکاټ

2015-2005: د پیښو په وړاندې د ملتونو او ټولنو ترمنځ 

د یووايل رامنځته کول نړیوالو هڅو ته مالتړ برابروي او 

د IDNDR لپاره د نړیوايل کاري چوکاټ د یوې برخې په 

توګه پیژندل کیږي. 

د طبیعي پیښو د خطر کمولو په برخه 

کې د سندای کاري چوکاټ 2015-2030، 

چې د ملل متحد د طبیعي پیښو د خطر 

کمولو ادارې لخوا یې مالتړ شوی، او د 

HFA د کامیابولو لپاره ټاکل شوی، په 

دې تاکید کوي چې د HFA تر پوپوښښ 

الندې دې پانګه اچونکي خپل کار ته دوام 

ورکړي او  DRR ته ال پراختیا ورکړي 

ترڅو هم د طبیعي او هم د انسانانو 

لخوا رامنځته شوي ناورینونو په وړاندې کار ويش، او 

همدارنګه د هغوی اړوند چاپیریايل، تکنالوژیکي او 

بیولوژیکي خطرونو په وړاندې، چې ترڅنګ یې د نوی 

خطرونو د رامنځته کیدلو مخنیوی هم شامل دی.  

DRR هند او
دا کنفرانس چې د لومړي وزیر نارندرا مودي لخوا 

پرادنستل شو او د 2016 کال د نومربه له 3 نیټې څخه 

تر 5 نیټې پورې په نوې ډهيل کې جوړ شوی وه، هغو 

وزیرانو د ګډون ترڅنګ چې د طبیعي پیښو د مدیریت 

مسولیت په غاړه لري، د ملل متحده ادارو استازو او له 

آسیایي او پاسفیک هیوادونو څخه بیالبیلو 

پانګه اچوونکو پکې ګډون درلود. دې 

کنفرانس نه یوازې د نظریاتو تبادلې ته 

الره هواره کړه، بلکې د DRR په برخه کې 

یې د یوې بشپړې غونډې په توګه اړوند 

پالیيس او الرښوونې پیاوړې کړې. 

په آسیا او پاسفیک کې د طبیعي پیښو 

د کمولو لپاره په نوې ډهيل کې رسمي 

خپره شوې اعالمیه، 2016 کال، به هغه 

هیوادونو وهڅوي ترڅو اړوند اقتدامات په عميل توګه 

تررسه کړي چې په نوموړي کې یې ګډو کړی وه او د 

زیات شمیر پانګې اچوونکو لخوا چې په اسیايس سیمه 

ییز پالن کې شامل شوه، تهعدات ورکړل شوه. 

په DRR کې 
محیطي، 

تکنالوژیکي 
او همدارنګه 

بیولوژیکي خطرونه 
شامل دي

پاسیني لوري ته: لومړی وزیر مودي، 

اعتالفی داخله وزیر راجنت سنګ او د 

داخله چارو لپاره د بهرنیو چارو وزیر 

کیرن ریجیجو، په کنفرانس کې د 

رسامی به سیالی کې؛ الندیني لور ته: 

لومړی وزیر مودي، راجنات سنګ او 

کیرین رجیجو له لوړو پوړو چارواکو رسه
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د 2016 په نومرب میاشت کې نوې ډهيل د آسیایي 

وزیرانو کنفرانس کوربتوب وکړو، چې د طبیعي 

پییښو د خطر کمولو )AMCDRR( لپاره جوړ شوی 

وه، او مترکز یې له حکومتونو او پانګه اچوونکو رسه 

په همکاري رامنځته کولو وو، ترڅو همدا اقدامات 

د سیمې په پراختیایي چارو کې شامل 

کړی. دا د AMCDRR کنفرانس د 

پیښو د خطر د کمولو )SFDRR(  په 

برخه کې له سیندای وروسته لومړنی 

کنفرانس وه، چې په جاپان په سیندای 

ښار کې د ملل متحد په نړیوال کنفرانس 

کې د 2015 کال په مارچ میاشتې 

کې ټاکل شوی وه. 

تاریخ
د نړۍ په ګوت ګوټ کې په ټولنیزو اقتصادي ټولنو 

کې د نوو بدلونونو رامنځته کیدل، له ځان رسه ښاري 

کیدل او د اقلیمي حاالتو د طبیعي خطراتو مدیریت 

هم په څنګ کې لري چې په پایله کې یې په 1990 

کلونو کې د طبیعي پیښو مدیریت اداره کوونکو، پالن 

جوړوونکو او پراختیایي مسلکي وګړو ته د یوه نوي 

چلینج په توګه رامنځته شوی. په نړیواله کچه، اصيل 

مترکز له عکس العمل ښودلو څخه مخکې له مخکې 

فعالیت کولو ته بدل شوی، چې په تیار حالت کې په 

پاتې کیدلو تاکید کوي، 

د ملل متحده عمومي غونډې د 

طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 

په 1990 کلونو کې د DRR په رامنځته 

کولو رسه چې د طبیعي پیښو د خطر 

د کمولو نړیوالې لسیزې )IDNDR( په 

توګه پیژندل کیږي او موخه یې د مړینې 

د کچې ټیټول، د ملکیتونو د ویجاړي 

کمول او همدارنګه ټولنیز او اقتصادي 

تاوانونه کمول دی چې د طبیعي پیښو 

له امله رامنځته کیږي. د IDNDR د 

عميل کولو لپاره نړیوال کاري چوکاټ هغو اندیښنو ته 

ځواب ویلی چې د پیښو د خطر د مدیریت په اړوندو 

تعلیمي درسونو، ظرفیت جوړونې، ټولنیزې اغیزې، 

آسیب پذیری، مدين ټولنې او عامه-شخيص همکاریو، 

اقتصاد او روغتیايي برخو کې د پیښو په کمولو، 

تمرکز له عکس 
العمل څخه د 

پیښو په وړاندې 
په مخیکني تیاري 
او فعال اوسیدلو 

بدل شوی

د داخله چارو لپاره د کورنیو چارو وزیر، کیرن ریجیجو، د طبیعي پیښو د کمولو لپاره د آسیایي وزیرانو کنفرانس
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په آسیا کې د DRR لپاره د سندای کاری 

 چوکاټ عميل کول
د طبیعي پيښو د خطر د کمولو لپاره د آسیایي وزیرانو کنفرانس یو غوره ګام وه ترڅو د نړیوالو 

همکارو شبکو په جوړولو رسه، دا تایید کړي چې هند د طبیعي پیښو د کمولو په برخه کې یو 
هڅاند رهرب دی

لیکوال:  دوهم ډګرمن سنجې شیګال 

Disaster Risk-reduction_Pashto.indd   35 2/15/17   9:38 PM



             Like 
INDIAN DIplomAcy

             Follow 
@INDIANDIplomAcy

               Channel 
INDIAN DIplomAcy

w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n         n 3جنوري-فربوري 2017   9

په کامويت کې د شميس انرژۍ یو برښناکوټ، چې د هند د تامیل ناډو یو کوچنی 

ښار دی، د 2016 کال په سپتمرب کې د نړی تر ټولو لویې دستګاه په توګه وه 

پیژندل شوه، چې د 648 میګا واټه )MW( برښنا د تولید ظرفیت لري. 

دغه برښناکوټ 4,5500 میلیونه هندي روپیو په مرصف جوړه شوې. 

دا دستګاه د ایااليت حکومت د 2012 کال د شميس انرژی د پالیسی یوه برخه ده، 

چې موخه یې تر 2015  کاله پورې د 3000 میګا واټا MW انرژی تولیدول او په هر 

راتلونکي کال کې د 1000 میګا وټا برښنا په اندازه د ظرفیت لوړول دی. 

 

په 3,80,000 بنیادونه، د شميس انرژی 25,00,000 موډلونه، 27,000 مرتیک 

ټنه ساختامن، 576 انورترونه، 154 ټرانسفرمر او 6000 کیلومرته کیبل شامل دی. 

لږ تر لږه 8,500 کارکوونکو په ګډه کار وکړو، ترڅو دا لویه دستګا په اتو میاشتو 

کې جوړه کړي. ټوله MW 648 انرژي اوس له کامويت رسه وصل شوې، چې د 

تنرتانسکو لخوا ترې KV 400 برښنا تالسه کیږي، او په نړۍ کې په یوه موقعیت 

کې دا د انرژی تر ټولو لویه دستګاه ده. 

HIMURJA د نوې او بیاځيل ګټه اخیستونکې 

انرژی د وزارت د ځانګړو سیمو د پروژو په نښه 

کولو اصيل پلې کوونکې اداره ده. ددې برنامې تر 

پوښښ الندې، د ایالت په کچه د انرژی دوه پارکونه 

د باغداری او ځنګلونو )نوين( په برخه 

کې د ډاکټر پارمر په پوهنتون او د 

ټکنالوژی ميل انسټټیوټ )همیر پور( 

کې تنظیم شوي دي. د 1,677.50 کیلو 

واټو په اندزې برښنایي دستګاوې په 

ریکونګ پیو، کزا، روریک او  سومدو 

کې په الر اچويل. 

د هامچل پردیش د برښنا 

تنظیمونکي کمیسیون )HPERC( د آریا بټا د ځمکني 

معلوماتو او فضایي مرکز )د ساینس، ټکنالوژی او 

چاپیریال په برخه کې ایااليت شورا، GoHP، شمله( 

او NIT هامیپور رسه یو ځای شو ترڅو په څلورو 

ولسوالیو کې د خصويص پانګونې لپاره مناسبې سیمې 

په نښه کړي. 

د هامچل پردیش حکومت پایله لرونکې تصامیم 

نیويل او اقدامات یې کړي، ترڅو ددې 

ایاالت د شميس برښنا لپاره 

پوتنشیل ته وده ورکړي. 

خپل اوسیدونکو ته د ګډو 

کايف انرژي لرونکو منابعو 

په وړاندې کولو رسه، چې 

د پخيل له شميس دیګونو 

نیولې، د چت په رس تر 

انځوریزو شمسیو پورې، دوی تر 2022 

کاله پورې ټاکل شوو موخو ته په پیاوړتیا 

رسه روان دي. 

د نړۍ تر ټولو لویه د شميس انرژۍ برښناکوټ

د هماچل پرادیش 
حکومت د انرژی 

د کافي زیرمو 
لپاره د ګډو وسیلو 

وړاندیز کوي
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پرمختګ

د هامچل پرادیش لپاره، د شمسی انرژی ميل 

 34 GW تخمین کړی چې د )NISE( انسټټیوټ

په اندازه پوتنشیل ته رضورت دی، ترڅو د ټولې 

اضايف ځمکې درې فیصده برخه او د مرصفوونکو 

د لوړې سطحې لرونکې ځمکې ددې موخې لپاره 

ترپوښښ الندې ونیول يش. د هند د بیاځيل ګټه 

 53 GW د )IREDA( اخیستونکو انرژی ادارې

پوتنشیل د لرلو تخمین کړی چې 

د خايل یا ضایع شوې ځمکې پنځه 

فیصده برخه پکې ترپوښښ الندې 

نیول شوې. 

په تیر نیږدې وخت کې د 

ایاليت حکومت نوښتونه د انځوریزې 

شميس برښنا په برنامې، د پخيل 

او ګرمښت لپاره له شميس برښنا 

ګټه اخیستلو او د لوړې سطحې انرژیکي پاکونو او 

دستګاوو به جوړولو ویشلی شو. 

د یوې رسمې بیانیې پر اساس، د ایاليت 

حکومت د هامچل پرادیش د انرژی د پراختیا 

ادارې )HIMURJA( د انځوریزې شميس انرژی 

برنامې 77,533 د سړک محيل ګروپونو، 23,966 

داخيل ګروپونو او 39,246  د تشنابونو محيل 

ګروپونو ته برښنا برابره کړې.

دا چې ددې ایاالت اکرثیت برخې برښنا لري، 

شميس برښنا یوازې د لرې پرتو او قبیلوي سیمو 

لپاره د برښنا برابرولو لپاره کارول کیږي، چې 

د ټیټ اولټاج برښنا له ستونزې او کموايل رسه 

مخامخ دي. د تپو او لوړې ارتفاع لرونکو سیمو 

لپاره په برښنا باور لرل د جغرافیه 

یي، توپوګرافیکي او اقلیمي خنډونو 

له امله یوه ستونزه ده. که څه هم، 

اوس امکان لري چې د غیر متمرکزو 

انځوریزې شميس برښنا له الرې 

ورته سیمو ته نا محدوده برښنا 

برابره کړو. 

HIMURJA د 192,64,70 لیرته 

ظرفیت لرونکي د اوبو د ګرمولو سیسټمونه په 

ټیټه بیه د 2016 کال تر اکتوبر پورې نصب کړي 

دي. د شميس جریان د برنامې تر پوښښ الندې 

HIMURJA 738 مرت مربع د بخار ورکولو له الرې 

د پخيل سیسټم تنظیم کړی او 755 ډوله د پخيل 

دیګ بخارونه په ایالت کې ځای په ځای کړي دي. 

په نویني کې د بیاځلې ګټه اخیستونکې انرژی د پارک لپاره د شميس انرژی نصب شوې تختې

د انځوریزې 
شمسي انرژی 
برنامې 77,533 

محلي ګروپونو ته 
برښنا برابره کړې

Progress_Cooking_Pashto.indd   33 2/15/17   9:49 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 3جنوري-فربوري 2017   7

هند لومړی هیواد وه چې د نا مروجې انرژی وزارت 

یې په 1980 کلونو کې پرانستو، او په 2015 کال کې 

یې خپله نوې بڼه غواړ کړه او د نوې او بیاځلې ګټه 

اخیستونکی انژی وزارت )MNRE( نوم یې ځانته 

غوره کړو او ځانته یې موخې ټاکيل ترڅو د بیا ځلې 

ګټه اخیستونکې انرژی زیرمې تر 2022 کاله پورې 

پراخې کړي. د 2016 کال د شمسی برښنا پالیيس، 

چې د هامچل پرادیش ایااليت حکومت لخوا جوړه 

شوه، ددې ښودنه کوي چې حکومت د هغې موخې 

د ترالسه کولو احساس کړی چې د انرژی امنیت 

او پایه داري یوازې هغه وخت ترالسه کیدالی يش 

چې په یوه ایالت کې په لوړه کچه پوتانشیل موجود 

وي. دا هوډ د بریښنا د لیږد په سیسټم کې کمیتي، 

کیفیتي او مساوي الس رسی برابروي، او تر څنګ به 

یې د دندو، عوایدو او مالیاتو ګټې هم وررسه دي. 

هامچل پرادیش د 100 فیصده پاکې انرژی 

پالیيس لري 15-2014، چې د هغې پر اساس دوی 

خپل 100 فیصده انرژي له پاکې انرژی څخه ترالسه 

کوي، چې یوه اندازه یې له هستوي او شمسی زیرمو 

څخه هم ترالسه کیږي. د تر ټولو غوره خوښې په 

توګه د شميس انرژی وړاندې کول، ترڅو اوبه په 

ټول ایالت کې په مساوي توګه وویشل يش، نوموړی 

ایااليت حکومت د شميس انرژی په برخه کې داسې 

اهداف ټکيل چې په پروژو رسمایه ګذاري وکړي، او 

نوموړو پروژو ته د صنعتي پروژو د پانګونې په څیر 

پاملرنه وکړي. 

له پاسیني لور نه ښکته لور ته: 

یوه شمسی چې په یوه چت 

نصب شوې، شمسیانې چې د 

لوبو په موټرونو نصب شوي او 

یوه شمسی د جوړیدلو پر مهال
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پرمختګ

د هامچل په شميس 

پیاوړ تیا پوهیدل
HIMURJA، د هامچل پرادیش د انرژۍ د پراختیا ادارې د انځوریزې شميس برښنا، د 

شميس دیګونو ویشلو او د انرژۍ پارکونو د جوړولو په څیر نوښتونه پیل کړي دي

لیکواله:  پراچي سکسینا 
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چې په فزیکي او احساسايت ډول چمتو يش ماشومان روزي. 

هغه تاوتریخوالی چې د نجلۍ په ماشومتوب کې پیلیږي، 

تر مېرمنتوب او نسلونو پورې دوام کوي. د دې پروګرام 

تر شا موخه د نجونو د اړتیاو پوره کول او د 

هغوی د پوتانسیل رابرسېره کول وو. 

په همدې توګه، د مېرمنو او ماشومانو 

د پراختیا وزارت د ډانالکشمي په نامه یو 

پروګرام جوړ کړ چې موخه یې د روغتیایي 

ژغورنې، په ښوونځیو کې د شمولیت، او 

د VIII ټولګي پورې د پاملرنې د ډاډمنولو 

لپاره د ماشومې کورنۍ ته د نقدي پیسو 

لېږدول وو. زده کړو ته الرسيس د حق تر 

قانون الندې، د ماشومو نجونو لپاره وړیا او 

اړینې زده کړې په الر اچول شوې دي. په کلیوالو سیمو 

کې د نجونو د ژوند ښه کولو لپاره د مرستو شخيص ډلې 

هم شتون لري. 

د دې پروګرامونو بریالیتوب له دې حقیقت څخه 

څرګندیږي چې نن ورځ ډېر شمېر نجونو د خپل ځان لپاره 

وړتیا او د خپل هېواد لپاره ویاړونه السته راوړي دي. خو 

بیا هم، د مناسب عمر پوره کېدو وړاندې 

او جربي ودونو د پای ته رسولو په موخه 

د قوانینو او پالیسیو د تطبیق او پلې کولو 

لپاره یو اړینه اړتیا شتون 

لري. د دولت هڅې هغه 

وخت بریالۍ کېدی يش 

چې ټولنې هم د دې دود د 

له منځه وړلو لپاره یو يش. 

تر هغه وخته چې د نجونو 

او مېرمنو د زده کړې د 

ګټو په اړه پوهاوی رامنځته نکړو، دا 

پروګرامونه به غوښتونکې یا مطلوبه پایله 

السته رانه وړي. 

 په ماشومتوب کې 
کوژدنې شوي وي، 
خپلې زده کړې له 
السه ورکوي او د 
فزیکي او جنسي 

تاوتریخوالي له کبله 
ډېرې ځوریږي؛
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د کمپاین اصيل موخه دا ده چې د هرو 1000 نرینه 

زوکړو لپاره باید 1000 ښځینه زوکړې تررسه يش. 

په 2015 زېږدیز کال کې د سوکنیا سمریدي 

پروګرام د په الر اچولو موخه د خلکو هڅول دي تر 

څو د ماشومو نجونو د زده کړې او واده 

لپاره پیسې سپام کړي. د دې پروګرام 

له پلې کولو رسه، بانکي حسابونه د 10 

کلنو دوه نجونو په نامه په پوسته خانو 

یا جدول کې شامل سوداګریز بانکونو 

کې پرانیستل کیږي. په یو کال کې د 

لږ تر لږه د 1000 روپیو د پانګونې رسه، 

دا پروګرام په کلنۍ ګټه کې 9.1 سلنه 

وړاندې کوي. له 18 کلنۍ وروسته، که څه هم پیسې 

د نجلۍ له 21 کلنۍ وروسته راویستل کیدی يش، د 

نجلۍ لوړو زده کړو او واده لپاره یواځې د مخکیني 

مايل کال نیمې پیسې راویستلو اجازه شته. دا کار 

د مايل ټیکاو او د کورنۍ سپام د ډېرولو په موخه 

تررسه کیږي. 

د بالیکا سمریدی یوجانا پروګرام چې په 1997 کال 

کې پیل شوی دی موخه د په ښوونځیو کې د ډېرو 

نجونو شاملولو له الرې د ماشومو نجونو 

پر وړاندې د کورنیو او ټولنې د منفي 

رفتار بدلول؛ د نجونو د واده کولو عمر 

لوړول، او د عاید د فرصتونو او فعالیتونو 

رامنځته کول وو. په دې پروګرام کې د 

زېږون پر مهال د ماشومې مور ته 500 

افغانۍ او تر X ټولګي پورې د زده کړې 

لپاره یو کلنی بورس ورکول کېده. د 

بورس اندازه لوړو ټولګیو ته د ماشومې تللو رسه ډېرېده. 

هغه نجونې، په ماشومتوب کې کوژدنې شوي وي، 

خپلې زده کړې له السه ورکوي او د فزیکي او جنيس 

تاوتریخوايل له کبله ډېرې ځوریږي؛ دوی مخکې له دې 

د سوکنیا سمریدی 
پروګرام د نجونو د 

زده کړې په موخه د 
پیسو د سپمولو لپاره 

د خلکو هڅول دي
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هندۍ مېرمنې د نړۍ په لروبر کې نوو پوړونو ته خېژي، 

هغه که د نړیواله ریکارډ لرونکې المبووهونکې باکتی 

رشما، د بالیوود اداکاره پریانکا چوپړا، د هند او نړۍ 

لومړۍ ښځینه غر ختونکې روپا ډيوي، بوکرسه ماری کام 

او یا ټیيس توماس، او که د هند د توغندي مېرمن ده. 

د هېواد نجونو هغو ټولو برخو کې، چې پخوا د نارینه وو 

سنګرونه ګڼل کېدل، امتیازات ترالسه کړي دي. له زده 

کړو څخه تر ورزشونو، سینام او وسلوال ځواکونو پورې، 

مېرمنو د خپلو السته راوړنو له الرې هېواد ویاړلی دی. 

هغه څه چې دوی یې هڅويل دي، د دولت د 

ميل ماشومې ورځ په ډول پروګرام دی چې د 

جنوري په 24 مه باندې ملانځل کیږي. د 

دې ورځې له ملانځلو څخه موخه په هندي 

ټولنه کې د ماشومې د اهمیت په اړه 

ټولنیز پوهاوی ډېرول او د هغې د هوساینې 

لپاره د غوره فرصتونو برابرول دي. 

د نجونو د زده کړې د هڅولو لپاره، د هند 

دولت همداراز ډېر پروګرامونه او پالیسۍ په الره 

اچويل دي. په 2015 کال زېږدیز کال کې، لومړي وزیر 

نرندرا مودي د بیټي بچاو بیټي پداو )لور وژغورۍ، لور 

ته زده کړه ورکړئ( په نامه کمپاین په الر واچاوه تر څو 

په هېواد کې د ماشومانو جنيس فیصدي – د هغو نجونو 

ماشومانو شمېره چې په هرو 1000 هلکانو په منځ کې 

پیداکیږي –  او زده کړې ته د الرسيس له الرې د جنيس 

مساواتو ته پراختیا ورکړي. 

په زده کړه، خوړو، قانوين حقونو، روغتیایي پاملرنو، او 

په ماشومتوب کې واده تل هغوی په خطر کې اچويل دي. 

په همدې توګه، د ټولو ټولنیزو کرکو او ناوړه کار اخیستنو 

له منځه وړل اړین کار وو. د دې کار تررسه کولو لپاره، 

د دولت له لوري د ماشومې ډېر ځانګړي پروګرامونه د 

هغې کرکې د له منځه وړلو لپاره په کار اچول شويدي چې 

نجونې وررسه مخ دي. د نجونو د بشپړ پوتانسیل په اړه 

د پوهېدو لپاره خوندي او وړ چاپېریال اړین دی. دوی 

باید د خپلو قانوين حقونو او له هغو قوانینو څخه خرب 

يش چې دولت د مېرمنو او نجونو د خوندیتوب 

او د هغوی د حقونو لپاره وخت پر وخت پلی 

کیږي. دا د خوښۍ خرب ده چې نن ورځ 

نجونې په خپل ژوند کې له ننګونو رسه له 

مخ کېدو رسه ال ډېرې چمتو دي. د 2009 

کال د کورين تاوتریخوايل قانون، د 2006 

کال د ماشومتوب واده د مخنیوي قانون، 

او د 2006 کال د ولور د مخنیوي قانون په 

څېر قوانین د هغوی د مناسبو حقونو تامینول ډاډمن 

کړی دی. 

د بیټي بچاو بیټي پداو کمپاین د جنسیت له کبله 

په بحران کې اخته 100 ولسوالیو باندې د شته قوانینو 

د پلې کولو کوم چې زېږون څخه مخکې د جنسیت ټاکل 

جرم ګڼي او په ښوونځي کې د نجونو داخلې/شمولیت 

د ډېرولو له الرې د مترکز لپاره طرحه شوی دی چېرته 

چې د ماشومانو جنيس تناسب په ځانګړې توګه ټیټه ده. 
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n   جنوري-فربوري 2017          n هند ليد 

د نجونو د زده کړې له الرې هند 

 ته بدلون ورکول
هندۍ نجونې د بریالیتوب کیسې لیکي او د دولت له لوري د ډېرو پروګرامونو په الره اچول نه یواځې 

دا چې د هغوی ژوند کې بدلون راوستلی بلکه د ټولنې په فکر او نظر کې هم بدلون راوستلی دی

لیکوال:  ویکاس کنها
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کمپنۍ اجرایوي مرش ،Eric Trappier، وایی که چېرې 

هند له موږ نه د ډېرو جنګي الوتکو غوښتنه وکړي، موږ 

چمتو یو د یادوالوتکو لپاره د بشپړې تکنالوجۍ په لېږد رسه 

خپله هندوستان کې د تولید زمینه برابره کړو. ډیسولټ 

کمپنۍ د خپلو قراردادیانو او پېرودونکو رسه پدې خربې 

کوي، په 2018م  2019 م کال کې خپل تولید په میاشت 

کې له یوې الوتکې نه دریو الوتکو ته لوړ کړي چې پدې 

صورت کي هند کوالی يش خپلې غوښتنې ډېرې کړي. که 

چېرې فرانسه خپل دا تولید هند ته را انتقال کړي، پدې 

کار رسه به نه یوازې د تړون له مخې هندوستان ته قیمتونو 

کې پنځوس سلنه ټیټوالی رايش بلکه په هېواد کې د ننه به 

د هوایی چلند په برخه کې پوره تجربې تر السه کړو.

د هندي ځواک ځواکمنتیا
د رفل تړون په پایله کې به هندي پوځ کې  ډېری شته تشې 

ډکې يش او یاد پوځ به د لوړې کچې نظامي ماموریتونو 

په تررسه کولو رسه په هغو ستونزو او نیمګړتیاوو بریالی 

يش چې دمګړۍ یې هندي سمندري  ځواکونه د  پروژو 

د پلیتابه ، پالن جوړونې، پالن عميل کونې او خپل هوایي 

حریم نه د دفاع په برخه کې لري.  فرانسې موږ ته ډاډ 

راکړی چې د ځمکې او لوجستیک په برخه کې به زموږ 

مالتړ کوي همدا راز دوی ډاډ څرګند کړ چې 57% الوتکې 

عمال دې ته چمتو دي تر څو په عملیاتو کې برخه واخيل.  

له اتومي وسلو نه د ساتنې په برخه کې به یادې الوتکې 

خورا مهم او کلیدي رول ولوبوي همدا راز یادې الوتکې له 

دودیزو خنډونو څخه د مخنيوي په برخه کې د هند پوځي 

وړتیا لوړه کړي. 

ښي اړخ ته: د هند دفاع وزیر منوهار پریکار د فرانسې د دفاع وزیر 

رسه  له السلیک وروسته د تړون د تبادلې په مهال؛ الندې: ډازولټ رفل 

)Dassault Rafale( جنګي بم غورځوونکې

انیل چوپړه )Anil Chopra( د هوایي ځواک تقاعد شوی مارشال او د لومړۍ ګڼې لښکر پخوانی  قومندان

Rafale Deal_Pashto.indd   24 2/15/17   9:49 PM



n   جنوري-فربوري 2017          n 3هند ليد  0

پرمختګ

رفل – دسیمه ییزو لوبو بدلوونکی
په فرانسوي اشعارو کې رفل د یوې ناڅاپه ځواکمنې 

سيلۍ په توګه کارول کېږي. د دلتا ډوله وزرونو او  غربګو 

انجنونو لرونکې رفل، یوه داسې چټکه الوتکه ده چې کوالی 

يش ګڼې موخې په نښه کړي چې نن سبا د فرانسې په 

هوایي او سمندري ځواک کې الوتنې تر 

رسه کوي. یادو الوتکو د جنګي ماموریت 

ټول خیالونه، لکه هوايي مدافعه/ هوايي 

ځواکمنتوب، له هوا څخه پر ځمکه او 

سمندر کې موخې په نښه کول او هوايي 

څېړنې په حقیقت واړول. رفل د لوړې 

ټکنالوجۍ  او انطباق منونکې معامرۍ 

په ګډې کارونې رسه کوالی يش شپه او 

ورځ په هر ډول اقليمي حاالتو کې پوځي 

ماموریت تررسه کړي. ترانسپوريت وړتیاوې او د اتومي 

وسلو انتقال د یادو الوتکو بله مهمه ځانګړنه ده. دمګړۍ 

له یادې الوتکې رسه د یو ځای کېدو په موخه، د هغه 

توغوندي د نصب چارې روانې دي چې د اقليمي څېړنو 

په موخه  د 320 کیلو مرته په واټن هوا ته استول کېږي. 

یاده الوتکه په داسې پرمختللو سينرسونو سمباله ده چې 

پر مټ يې پيلوټان کوالی يش ځان له حاالتو خرب او د اړتیا 

مطابق پرېکړه وکړي. 

د لې ږدوونکو وسلو په هغه ټولټال نه ټنه وزن کې، 

BVR او MICA توغندي، رهربي شوي مبونه، او له هوا 

نه ځمکې ته د لرې واټن وسلې هم شاملې 

دي. پټه څېره او برېښنایی محاربوي 

سیستم د یادو الوتکو لپاره د تلپاتې دوام 

الملونه ګڼل کېږي. د غربګو انجنو لرونکې 

ډوله کوچنۍ الوتکه په یادو بم غورځوونکو 

الوتکو کې د پرمختګ المل و. په یادو 

جنګي الوتکو کې لوړ دقت او د لوړ ما    ډل 

انجن)M-88( نصب ددې المل شو تر څو د 

ساتنې په برخه کې لږ وخت او لږ انساين 

ځواک ته اړتیا يش.

د الوتکو شمېر
36 ډېر لږ شمېر الوتکې دي چې حتی د دوو معیاري 

 Dassault Aviation لښکرو لپاره هم بسنه نه کوي. د 

رفل )Rafale( بم 
غورځوونکې الوتکې 

کوالی شي په هر  ډول 
اقلیمي شرایطو کې 
شپه او ورځ هر ډول 
ماموریت ترسره کړي
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د هند په نظامي عملیاتو کې 

 چټک پرمختګ
له فرانسې رسه د رفل  )Rafale( تړون د نریندرا مودي د هغې طرحې پراختیا ده چې غواړي 

هندي پوځ عرصي کړي

لیکوال:  د هوایی ځواک تقاعد شوی مارشال انیل چوپړا

هند او فرانسې د 2016 م  کال سپټمرب میاشتې په 

23 مه د 7.87 میلیارده یورو چې 8.85 میلیارده ډالر 

کېږي په ارزښت د 36 رفل جنګي جيټ الوتکو، اړونده 

وسلو او روزنې د یوې بستې تړون السلیک کړ. رفل به 

د هند په هوایي ځواک کې هغه نیمګړتیاوې پوره کړي 

چې تر دې دمه یې د LCA  او SU-30 MKI  رسه 

درلودې. مته ده چې یادې الوتکې 

به د 2019 کال تر وروستیو عمآل د 

هند هوایي ځواک ته وسپارل يش. 

تر دې وړاندې قطر او مرص هم له 

فرانسې رسه د رفل تړون درلود. رفل 

وایي دوی خپل تولید زیات کړی او 

هند د لومړنیو توکو د غوښتنې په لټه 

کې دی . رفل له مخکې هم د 2012 

کال په جنورۍ میاشت کې د ګڼ 

موخیزو جنګي الوتکو په سیالۍ کې د کم لګښته او 

ډېر عمره الوتکو په لرلو او د MiG-21s او MiG-27s په 

ځایناستي کولو رسه ګټونکی اعالن شوی.  

له فرانسې سره د هند اوږدمهاله اړیکې
فرانسه د هند پخوانی مالتړی هېواد دی چې د سړې 

جګړې پر مهال یې له رشط پرته له هند څخه د یوه 

اتومي ځواک په توګه هر اړخيزه مالتړ کړی. له 50 

کلونو را په دې خوا د هوايي چلند په برخه کې د 

هند او فرانسې اړيکې د یوې کلکې پایې حیثیت 

غوره کړی. هند د 1950 مې پېړۍ په نیامیي کې 

DASSAULT OURAGAN ) طوفاين الوتکې ( او 1957 

کال کې IVAs جنګي الوتکې تر السه 

کړې. د هند سمندري ځواک درک کړه 

چې د HAL ) د هند هوایي رشکت ( په 

نامه کمپنۍ به په BREGUET نظامي 

اډه کې اوپتل ضد جنګي الوتکې او 

HAL چورلکې تولید کړي. د هند هوایي 

 Mirage-2000 ځواک په 1984 کې

الوتکې و پېرودې چې یادې الوتکې په 

 Mirage-2000-5Mk II  وروستیو کې

معیاري الوتکو ته پراختیا ومونده. Mirage به د هند 

په هوایي ځواک کې تر 2030 کاله پورې الوتنې وکړي. 

رفل جنګي الوتکې د لوجیستیک او عملیاتو په برخه 

کې Mirage الوتکو ته ورته والی لري. د هند هوایي 

 Mirage-2000 جګړې پر مهال د Kargil ځواک د

جنګي الوتکو له وړتیاوو ښه ګټه پورته کړه. 

له 50 کلونو را په دې 
خوا د هوايي چلند په 
برخه کې د هند او 

فرانسې اړيکې د یوې 
کلکې پایې حیثیت 

غوره کړی.
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تر 1200 ډېرې جاپاين کمپنۍ فعالیت 

کوي او په پالن کې ده چې خپل 

فعالیتونه به نور هم پراخ کړي. 

راتلونکی مسیر
د توکیو خربې اترې په دې موخه 

تنظیم شوې تر څو د آسیا دوې مخکښې 

ډیموکراسۍ د آرام سمندر  سيمې د 

سرتاتيژیکو همکاریو په چوکاټ کې 

ور ګډې يش تر څو د ترهګرۍ، سیمه 

ييز او نړیوال امنیت او خپلواکۍ په 

ګډون مشرتکې ستونزې په ګوته او د 

حل په موخه يې الزم ګامونه پورته يش. 

کلنۍ رسمرشیزه چې ”د هند او جاپان  

د 2025 لرلید“ د طرحې مطابق د 

ځانګړي سرتاتيژیک او نړيوال مشارکت 

د انکشاف په موخه تررسه کېږي، په 

اقتصادي ډګر کې د دویم او درېیم تر 

ټولو لوی  پالن د تطبیق هيلې ژوندۍ 

کړې دي چې د سيمې په کچه د آسیا 

او افریقا د دهلېزونو وصل تر پوښښ 

الندې نييس. 

پیاوړی هندوستان – پیاوړی جاپان 

به لکه څنګه چې مودي څرګنده کړه، نه 

یوازې دواړو ملتونو ته وړتیا وبښي، بلکه 

د آسیا او نړۍ په کچه به د یوه ځواک 

بښونکي عامل په توګه رول ولوبوي.

منیش چند د انډیا رایټس شبکې مسؤل مدیر دی، 

www.indiawrites.org ، باب او الټرونیکي 

مجله چې په نړیوالو چارو، راپورته کیدونکو 

ځواکونو او هندي مسایلو لیکنې کوي

د هند او جاپان تر منځ اړيکې په چټک رسعت 

رسه د ودې په حال کې دي؛ داسې لکه لومړي 

وزیر مودي او د هغه جاپاين سیال چې یو 

ځای د 2016 کال د نوېمرب میاشتې په 21مه 

له توکیو څخه کويب ته په شينکانسېن ګولۍ 

ډوله اورګاډي کې سفر وکړ. دواړو مرشانو 

قهوه وڅکه، د فوجي د برم لرونکې لوړې 

څوکې له ښکلو منظرو څخه يې ننداره وکړه 

او د شينکاسېن اورګاډي د ځانګړنو په اړه 

يې بحث وکړ چې ډېر ژر به له یاد اورګاډي 

په هندوستان کې ګټنه ويش. له توکیو څخه 

شينکويب متځای ته د دواړو مرشانو سفر  د 

دوی تر منځ د مينې او الفت اړيکې ال پیاوړې 

کړې. ښایي لومړي وزیر مودي له خپل 

کوربه سیال څخه د شينکاسېن ټکنالوجۍ 

د خوندیتوب او تخنیک په اړه هم پوښتنې 

لرلې وي. 

په کوب کې لومړي وزیر مودي له کاواساکي 

صنعتي کار خونې څخه هم لیدنه وکړه؛ چېرې 

چې د E5 سلسلې اورګاډي توليدېږي. یاد 

اورګاډي په ساعت کې 320 کيلو مرته واټن 

وهي او د جاپان شامل ختيځې سيمې يې تر 

پوښښ الندې نيولې دي. 

دغه ګولۍ ډوله اورګاډی چې په ساعت کې 

له 240 څخه تر 320 کیلو مرته پورې واټن 

وهي، د هند لپاره یوه رویا ده او په 2015 کې 

به د هغه تړون له السلیک وروسته په حقیقت 

واوړي چې له مخې يې جاپان له هندوستان 

رسه د ممبيي-احمد آباد په مسیر د لومړين 

ګړندي اورګاډي د جوړولو په برخه کې مرسته 

کوي. دواړو  مرشانو دا هم څرګنده کړه چې 

د یادې پروژې د ډیزاین چارې به د 2016 کال 

تر پایه بشپړې يش. د ممبيي او احمد آباد 

تر منځ د ګړندي اورګاډي د دهلېز رغنيزې 

چارې به په عميل ډول په 2018 کې پیل او په 

2023 کې به ګټې اخيستنې ته وسپارل يش. 

ګړندي ګامونه
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پاسنی: لومړی وزیر نرېندرا مودي او د هغه جاپانی سیال له شينکانسېن ګولۍ ډوله اورګاډي څخه د ليدنې پر مهال. پاس: د کاواسه  کي صنعتي کارخونې څخه د دواړو رهربانو لیدنه 
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په معتبره پالیسو کې د هند 
ځانګړی مقام 

دې ته په کتو رسه چې جاپان چمتو دی د هند په 

اقتصادي غوړېدا کې خپل مرکزي رول ولوبوي، 

لومړي وزیر مودي په  کیډنارېن کې د جاپان 

هر اړخیزو پیاوړتیاوو او همکاريو ته اشاره وکړه 

او جاپاين پانګه والو ته يې په هندوستان کې د 

پرمختګونو او د پانګونې د شته فرصتونو په اړه هم 

خربې وکړې. لوموړي وزیر مودي د هند او جاپان 

مخکښو سوداګرو ته په اشارې رسه په هند کې د 

پانګونې لپاره د شته فرصتونو په اړه رڼا واچوله. 

مودي څرګنده کړه چې هندوستان د ارزانه برشي 

ځواک، د توکو د لوی بازار او د ثابت اقتصاد رشد 

لرونکی هېواد دی چې یادو فکټورونو ته په کتو 

رسه ویالی شو چې هندوستان د پانګونې لپاره 

یو په زړه پورې او مناسب متځای دی.مودي 

زیاته کړه که څه هم په نړيواله کچه د اقتصاد 

سناریو کمرنګه برېښي خو بیا هم له هند څخه د 

اقتصادي پرمختګ او فرصتونو خرب ورکول کېږي، 

دا ځکه چې هندوستان د نه منلو وړ فرصتونو او 

معتربه پالیسیو لرونکی هېواد دی. 

په جاپان کې د هند کيسه هغه مهال بدله  

شوه چې د مودي په مرشۍ هندي حکومت د 

سمون او اصالحاتو په موخه ابتکاري اقدامات 

تر الس الندې ونيول چې په یادو اقداماتو کې پر 

توکو او خدماتو د ماليې تصویب، د کمپنیو د 

تنګالسۍ او  دېوالیه توب د دستورالعمل تصویب  

او د دفاع او بیمې په برخه کې بهرنیو پانګونو ته 

د اسانتیاوو برابرول شامل وو. 

په تیره  لسیزه کې د هند او جاپان تر منځ 

په راکړه ورکړه کې شپږ براره ډېروالی راغلی دا 

په داسې حال کې ده چې دمګړۍ په هند کې 

هندي ټولنې ته د لومړي وزیر نرېندرا مودي  کتنه
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السلیک کړي وو، جامع او څرګند دی چې ډېر ژر به 

د جاپان د پارملان له تائید وروسته تطبیق ته چمتو 

يش. د هند او جاپان تر منځ  السلیک شوی هستوي 

تړون د هغو 123 تړونونو بالدیهه نسخه ده چې هند 

له امریکا رسه السلیک کړي دي.  د هند او امریکا 

تر منځ هستوي هوکړې په څلور پړاونو کې بشپړې 

شوې وې، په داسې حال کې چې د هند او جاپان 

ترمنځ په  السلیک شوي هستوي تړون کې ټول 

واټنونه رالنډ او ذکر شوي پړاوونه يې د 123  تړونو، 

بیا پروسېس، اداري تنظیامتو او NSG په ګډون، په 

یوه څرګند او جامع تړون کې راغونډ کړل.  

قوی هندوستان: د پراختیایی 
پروژو چټکتیا

 هند له جاپان رسه د فضایی څیړنو، مهارتونو، 

سوداګرۍ او  راکړې ورکړې، کرنې، ټکورو، کلتور 

او سپورت په ګډون نه نور تړونونه هم السلیک 

کړل. د جاپان رسه یاده هوکړه په هند کي د 

هغه روزنیز تعلیمي مرکز لپاره پیالمه شوه، 

چې د “ هندي تولیدات هند پیاوړی کوي “ تر 

شعارالندې به پکې د مهارتونو د لیږد پروګرامونه 

په الره اچول کیږی. په پام کې ده چې د یاد 

هوکړې له مخې به  ترراتلونکو لسو کلونو پورې 

30,000 هندي ځوانان، د هند ـ جاپان ګډ 

روزنیزمرکز )JIM( او جاپان د ځانګړو کورسونو 

)JIE( پرو ګرامونو له الرې د انجینیرۍ په بیالبیلو 

څانګو کې په جاپاين مهارتونو سمبال يش. یاده 

معاهده د هندوستان د “ميل پانګونې او زېربناوو 

لپاره د بسپنې رشکت او د جاپان د  زېربناوو د 

بهرنۍ پانګونې رشکت تر منځ السلیک شوه چې 

د زېربناوو په برخه کې د پانګونې پر پراختیا او 

ښاري ترانسپورت به مترکز کوي.

د هند او جاپان د سوداګریزې ټولنې له غړو رسه د لومړي وزیر نرېندرا مودي کتنه
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پایله ده  یاد اتومي تړون امریکا او فرانسې 

ته هم وړتیا بښي تر څو د هند رسه په خپلو 

اتومي راکړو ورکړو کې چټکتیا راويل. له جاپان 

رسه زموږ دا هستوي هوکړه، نړیوالې اتومي 

ټکنالوجۍ ته  د هند د الرسيس د هڅو یوه 

داسې له السه وتلې کړۍ وه چې په نښلېدو 

رسه يې اوس هند کوالی يش د اتومي انژۍ 

تکنالوجۍ ته په نړیواله کچه الرسسی ولري 

او د اتومي انرژۍ د تولید په برخه کې مخ پر 

وړاندې ګامونه واخيل. 

 لومړي وزیر مودي د خپل جاپاين سیال 

رسه رسنیو ته د مرکې په مهال زیاته کړه’’د 

سوله ییزو موخو لپاره د هستوي انرژۍ  د 

تړونونو السلیکول، د پاکې انرژۍ د تولید په 

برخه کې د ګډ کار یو تاریخي پړاو دی.” 

ښاغيل شینزو آبې څرګنده کړه چې یاد 

تړون د جاپان د هغې لېوالتیا مطابق دی چې 

غواړي له اتومي وسلې پرته نړۍ باید ولرو. د 

یوې ګډې بیانيې له الرې د یاد تړون السلیک، 

د پاکې انرژۍ د تولید، اقتصادي ودې او او د 

یوې سوله يیزې او خوندي نړۍ په رامنځ ته 

کولو کې، د ګډو همکاریو او ښه نیت په برخه 

کې یو نوی پیل وګڼل شو. 

د هند او جاپان ترمنځ السلیک شوی 

هستوي تړون، د هغو تړونونو په پرتله چې په 

دې ورستیو کې هند له ګڼ شمېر هیوادونو رسه 

نرېندرا مودي او شينزو ايب د ګوجرات او هایوګو د ریاستي حوکمت ترمنځ د ګډې همکارۍ د هوکړه لیک له السلیک وروسته 
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دا د دواړو هیوادنو لپاره  په اړیکو کې د 

نږدېوايل بې سارې شیبې وې . مودي توکیو ته 

د خپل وروستي سفر په ترڅ کې چې د 2016 م 

کال په نوېمرب کې یې تر رسه کړ، د هند او جاپان 

ترمنځ د اړیکو په غوړيدو کې یو نوی پیل رامنځ 

ته کړ. د دواړو هېوادونو په روابطو کې تر روان 

بدلون د هغو نه هېرېدونکو شېبو رسه نغښتې 

دي، چې تېر کال لومړي وزیر مودي  جاپان ته د 

خپل دویم سفر پر مهال د سوله ییزو موخه لپاره 

د هستوي تړون د السلیک او د شینکنسن بولیټ 

)Shinkasen Bullet( په نامه یې په یوه چټک 

اورګاډي کې د سپرېدو پر مهال درلودې.

لویه معامله
د اتومي انرژۍ  تړون، د هند د پراختیا په سفر 

کې د یوه مهم مالتړي په توګه د توکیو اعتبار 

پیاوړی کړ. یاد هستوي تړون په کنتي ښارکې 

د جاپان د لومړي وزیرپه دفرت کې د هند د 

بهرنیو چارو د وزیر، د جاپان د لومړي وزیر او 

د هند لپاره د جاپان د سفیر تر منځ السلیک 

شو. توکیو هند له هغو هیوادونو استثنا وګاڼه 

چې تر دې دمه یې د اتومي وسلو د نه پراختیا 

هوکړه السلیک کړې او دا یې د یاد هیواد رسه 

خپله لومړنۍ هستوي معامله وبله. د توکیو د 

سرتاتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د نوي ډهيل 

لپاره د روښانه راتلونکې په اړه ټینګار وشو. دا 

د ښاغيل Abe لپاره یوه اسانه پرېکړه نه وه چې 

جاپان دې یواځینی هیواد وي چې تر هستوي 

برید الندې راځي نو بالخره  د نوموړي هغه 

مثبت لیدلوري چې هیواد يې په بلقوه توګه د 

نړۍ په کچه د چټکې اقتصادي په درشل کې 

دی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې بر 

الس لري، د جاپان حالت بدل کړ. 

دا تړون د شپږ کلنو النجمنو مذاکراتو 

نرېندرا مودي له جاپاين امپراطور اکي هي تو رسه
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لومړي وزیر نرېندرا مودي ته د توکیو په کانتي 

ښار کې د ترشیفايت ګارډ د درناوي مراسم
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د هند او جاپان د اړیکو 

 نوی څپرکی
لومړي وزیر نرېندرا مودي جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې له یاد 

هېواد رسه د سوله یزو موخو لپاره د اتومي انرژۍ په برخه کې  تړون 
السلیک چې په نړیواله کچه يې د سوله ييزو موخو لپاره د اتومي 

انرژۍ په ډګر د ګډې همکارۍ نوی باب پرانيست.

لیکوال:  منیش چاند
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��ترهګري د اسیا زړه کنفرانس کې د سولې، 
ثبات، همکارۍ، او امنیت پر وړاندې د 
یو لوی ګواښ  په توګه وپېژندل شوه. د 
ترهګرۍ ټولو بڼو او د هغوی د مالتړو د 

ختمولو غوښتنه وشوه.

��په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه 
اندېښنه څرګنده شوه، او د طالبانو، 

داعش، او د هغوی اړونده ډلې، حقاني 
شبکې، القاعده، د ازبکستان اسالمی 

تحریک، د شرقي تکستان اسالمي تحریک، 
لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک طالبان 

پاکستان، جماعت االحرار او جندالله نومونو 
یادونه وشوه. 

 

��په افغانستان کې د اپیمو د تولید او کرکېلې 
د ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده شوه.

��د یوې ګډې توافقنامې په السلیکولو سره د 
نړیوال تروریزم په اړه د ټولی کنوانسیون 

جوړولو هڅول. د تروریزم پر وړاندې د 
مبارزې لپاره د ستراتیژۍ د کاري چوکاټ 

په اړه د بحث کولو لپاره د کارپوهانو غونډې 
ترسره کولو او راپور برابرولو غوښتنه، او هغه 

د لوړ پوړو چارواکو بیاکتنې ته سپارل. 

��د نړیوالې ټولنې او افغانستان تر منځ د 
2020 کال پور د افغان  د ملي دفاعي او 
امنیتي ځواکونو د دوامداره مالي مرستو 

لپاره د تړونونو هرکلی کول. 

��په ګډه د ورېښمو د اقتصادي څلورالرې 
جوړلو د تفاهم لیک او د چین او افغانستان 

تر منځ د 12مې پېړۍ د ورېښمو د الرې 
تړونونو هرکلی کول.

��له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې، د 
اسالمي همکارۍ سازمان، او له 100 څخه 

ډېرو هېوادونو او سازمانونو له مرستو 
مننه کول.

��د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 
)2000( قانون او د اسیا زړه سیمه کې د 

شخړو په مخنیوي، د سولې خبرواترو، او له 
شخړو مخکې پروسو کې د ښځو د رول د 

اهمیت په رسمیت پېژندنه. 

��د ګلبدین حکمیتار، اسالمي حزب، سره د 
بریالۍ سولې خبرې کولو په اړه د افغانستان 

ستاینه کول. 

��د ترهګرو او تروریستي شبکو سره د ځوانانو 
د یوځای کېدو د مخنیوي پر وړاندې د 

اقداماتو نیولو پر اړتیا پوهېدنه.

  

��د آسیایي نړیوال ریلوې پټلۍ د دهلیز، 
چابهار تړون، د پنځو ملتونو د ریلوې پټلۍ 

تړون، د تاجکستان-افغانستان-ترکمنستان د 
ریل پټلۍ او د ټاپې عملي پلې کولو تړونونو 

هرکلی وشو.

Source: mea.gov.in

د امرتسر د اعالمیې اساسي ټکي

 منیش چند د انډیا رایټس شبکې مسؤل مدیر دی، 

www.indiawrites.org ، باب او الټرونیکي مجله چې په نړیوالو 

چارو، راپورته کیدونکو ځواکونو او هندي مسایلو لیکنې کوي
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کچې پر سوداګرۍ پر پراختیا باندې ټینګار وشو او 

د سوداګرۍ، تجارت، او پانګونې فرصتونو )CBM( ته 

دنده وسپارل شوه تر څو د ګمرکاتو د پروسو ساده 

کولو، د سیمه ییزو مارکیټونو په اړه د مالوماتو د 

تبادله کولو، او د تعرفې او غیر تعرفې د ستونزو له 

منځه وړلو په شان اقدامات وڅېړي. 

د مخکې تګ الر
د هند لپاره د اسیا زړه هېوادون 

شپږم کنفرانس پایلې هڅوونکې 

وې ځکه د دې کنفرانسونو پایلو د 

باثباته او بیاغوړېدونکي افغانستان 

لپاره د سیمه ییزې تګالرې په 

رامنځته کولو کې مرسته کړېده. له 

کلونو راهیسې، هند له افغانستان رسه د مرستې کولو 

لپاره یو له تر ټولو لویو سیمه ییزو مرسته کوونکي 

په توګه رادانګيل. په کنفرانس کې ژمنه وشوه چې 

هند به په افغانستان کې د ظرفیت او وړتیا جوړولو 

لپاره له کابل څخه د لومړي وزیر مودي د لیدنې پر 

مهال له افغانستان رسه د 1 میلیارد ډالرو په کچه نوره 

مرسته هم وکړي. د امریترس غونډه پداسې توګه تررسه 

شوه چې د افغانستان امنیت او هوساینې موضوعګانې 

په کې وڅېړل شوې. د لومړي وزیر مودي په وینا، 

د زېربناوو، انرژۍ، او د ټرانسپورټي 

دهلیز د جوړولو له الرې د اړیکو او 

پراختیا رامنځته کول به افغانستان د 

"سولې جغرافیې" په توګه چمتو کول 

به ډېره الره ووهي. لومړي وزیر مودي 

وویل، "راځئ د افغانستان د سولې 

د جغرافیې په توګه منلو لپاره خپلې 

ژمنې وکړو. هغه ځای چې د سولې 

لپاره دلیل بری مومی؛ پرمختګ او 

هوساینه دوامداره وي؛ او ډیموکرايس او اکرثیت بری 

مومي." د افغانستان ټولو سیمه ییزو او نړیوال ملګري 

باید په دې الر کې یوځای سفر وکړي تر څو د اسیا زړه 

لپاره د نوې انرژۍ او پروژو زمزمه پیل کړي.

د دې دوه ورځني 
کنفرانس موخه دا وه 
تر څو د افغانستان 

موقعیت ته د فرصت 
په توګه بیا رنګ 

ورکړي

له چپ اړخ څخه: لومړی وزیر او افغان ولسمرش  په ګولډن معبد کې او په مقدس زیارت کې لومړی وزیر قربانیانو ته لنګر ورکوي
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چابهار پروژه د سیمه ییزو اړیکو د راټوکولو لپاره لوبې 

بدلوونکی پوتانسیل دی، ځکه چې پدې کار رسه به د 

هندي مارکيټونو له الرې افغانستان د ځمکې له الرې 

مستقیم الرسسی پیدا يش. د هوساینې لپاره افغانستان 

د سیمه ییز مرکز په توګه ګڼلو رسه، د 

افغانستان او هند د مالونو د ترانزیت 

چې د پاکستان له خاورې تررسه کیږي 

د دې هېواد منفي دریځ تر اوسه پورې 

یوه دوامداره ننګونه پاتې ده. ښاغيل 

جیټيل وویل، "د افغانستان لپاره ګټې به 

هغه وخت نورې هم ډېر يش، چې افغان 

الرۍ افغانستان، مرکزي آسیا ته هندي 

تولیدا او په همدې توګه بېرته له مرکزي 

آسیا او افغانستان څخه هند ته تولیدات 

ولېږدولی يش. په دې اړه هند هیله لري تر څو په 

اتاري کې د خپل هېواد له الرې افغان الرۍ/ټرکونه 

هند ته ننوځي." 

پراختیا او هوساینه
د دې دوه ورځني کنفرانس موخه دا وه تر څو د 

افغانستان موقعیت ته د فرصت او د سیمه ییزې 

هوساینې او پراختیا په توګه بیا رنګ ورکړي. د 

افغانستان د اقتصادي جغرافیې او 

سرتاتیژیکي جغرافیې په توګه ګڼلو 

رسه، کنفرانس ژمنه وکړه تر څو د ټاپي 

)TAPI(، د ټاټ )TAT( رېل پټلۍ او 

کاسا 1000 اقتصادي او د انرژۍ له 

پروژو څخه مالتړ وکړي چې وررسه به د 

تاوتریخوايل له کبله ځورېديل هېوادونه 

له اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي. مته 

کیږي چې په دې پروژو به په عشق آباد 

کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې 

اقتصادي همکارۍ اووم کنفرانس )RECCA( کې چې 

د 2017 کال په نومرب کې نیول کیږي په بشپړه توګه 

خربې ويش. په کنفرانس کې د کوچنیو او منځنۍ 

د امریتسر غونډه 
پداسې توګه 

ترسره شوه چې 
پکې د افغانستان 

امنیت او هوساینې 
موضوعګانو باندې 

تمرکز وشو

د جولینواال یادګاري باغ کې د پالوي غړي
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ترهګرۍ د خطر د له منځه وړلو لپاره په ټولیزه توګه 

کار وکړي." د هند له لوري د کنفرانس تر ټولو لویه 

السته راوړنه دا وه چې په دې کنفرانس کې د هند-

ضد په پاکستان کې میشت د ترهګریزو ډلو، لکه جیش 

املحمد، لشکر طیبه، او د حقاين شبکې، 

نومونه اخیستل وو چې په افغانستان او 

سیمه کې خپلو ورانیو ته دوام ورکوي. 

غونډه له یو کاري پالن رسه پای 

ته ورسېده تر څو د امنیت، ښوونې او 

روزنې او محيل حکومتولۍ په برخه 

کې د کارپوهانو څخه د پوښتنې کولو 

او د دوی د سپارښتنو د څرګندېدو له 

الرې د سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې 

لپاره یوه سیمه ییزه تګالره جوړه کړي. 

وروسته به دا تګالره د استانبول د بهیر د اسیا زده 

هېوادونو په کنفرانس کې چې د 2017 کال په نیامیي 

کې نیول کیږي لوړ پوړو چارواکو ته د نورو ګامونو 

اخیستلو لپاره وړاندې يش. 

د اړیکو پراخول
د افغانستان د اقتصادي هوساینې رسه د امنیت او 

د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د 

تړلو ترڅنګ، د امریترس کنفرانس د اړیکو د پراخولو 

او پیاوړې کولو لپاره د الر نقشه جوړه 

کړه تر څو د یو سیمه ییز مرکز په 

توګه د افغانستان جغرافیایي اهمیت 

په اړه پوهاوی رامنځته يش. په دې 

برخه کې، په سوداګریز، تجاريت، او د 

پانګونې لپاره د اسیا زړه هېوادونو د 

بهیر د رهربي کوونکي هېواد په توګه 

د رغوونکو اقداماتو په نیولو کې مهم 

ګڼل کیږي. وزاريت غونډه کې په ایران 

کې د چابهار بندر د جوړولو په موخه 

د هند، ایران او افغانستان د درې اړخیز تړون په اړه 

خربې وشوې کوم چې د 2016 کال د می په میاشت 

کې له ایران څخه د لومړي وزیر مودي د لیدنې پر 

مهال د درېواړو مرشانو له لوري السلیک شوی وو. د 

 د امریتسر 
کنفرانس د اړیکو د 
پراخولو او پیاوړې 
کولو لپاره د الر 

نقشه جوړه کړه تر 
څو د یو سیمه ییز 

مرکز په توګه 

له چپ لوري څخه: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر، حکمت خلیل کرزی، د هند مايل  

چارو وزیر آرون جیټلی، او د هند د بهرنیو چارو مرستیال وزیر، سوبراهامنیم جیشنکر
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او اسالم اباد ته یې یادونه وکړه چې له دې هېواد 

ورکېدونکې مرستې دې په خپل هېواد کې د ترهګرو د 

مهارولو پر وړاندې چې له پاکستان څخه کړنې تررسه 

کوي وکاروي. هغه وویل، "مونږ د پاکستان له ژمنو 

څخه منندوی یو. دا مرستې کېدای يش 

د ترهګرو پر وړاندې وکارول يش، ځکه 

چې پرته له سولې به هر ډول مرسته 

زمونږ د هېوادوالو اړتیاوې پوره نکړي."

د دوامداره ثبات د یواځني تضمین 

په توګه د افغانانو له لوري رهربي 

کېدونکې، افغاين او د افغانانو له لوري 

کنټرولېدونکې د سولې بهیر په اړه د 

خربو تر څنګ، لومړي وزیر مودي د 

ګډې ارادې لپاره خپل غږ پورته کړ تر 

څو د ترهګرو شبکو ته چې د وینو تویولو 

او د ویرې اچولو المل ګرځېدلې دي ماتې ورکړي. د 

ترهګرو د تاوتریخوايل د بهیر د پراختیا پر وړاندې د 

خربداري په ورکولو رسه کوم چې ټوله سیمه په خطر 

کې اچوي او بې ثبايت رامنځته کوي، لومړي وزیر 

مودي وویل: "په همدې توګه، په افغانستان کې د 

سولې د مرستې لپاره غږ اوچتول بسنه نکوي. له دې 

څخه باید د پرېکنده اقداماتو له لوري مالتړ ويش. 

د ترهګرۍ د قواوو او همدارنګه د هغو پر وړاندې 

چې مالتړ یې کوي، پناه ځایونه ورته 

چمتو کوي، روزنه او مالتړ یې کوي 

هیڅ عدالت شتون نلري. دا د پاکستان 

رول ته برسېرنه، خو ښکاره ګوتنیونه 

وه چې په افغانستان، هند او سیمه کې 

ترهګري هڅوي."

د امریترس اعالمیه کې، چې د اسیا 

زړه هېوادونو په کنفرانس کې چمتو شو، 

د ګډې سیمه یيزو اقداماتو او تګالرې 

له الرې د ترهګرۍ پر قابو کولو باندې 

ټینګار وشو. د هند د مالیې وزیر، ارون 

جیټلی، چې د وزیرانو په کنفرانس کې یې د هند 

استازیتوب کاوه، وویل، "کنفرانس د امریترس ګډه 

اعالمیه کې د اسیا زړه هېوادونو او مرسته کوونکو 

هېوادونو او سازمانانونو باندې ټینګار شوی تر څو د 

لومړي وزیر مودي 
د ګډې ارادې لپاره 
خپل غږ پورته کړ 
تر څو د ترهګرو 
شبکو ته چې د 
وینو تویولو او د 
ویرې اچولو المل 

ګرځېدلې دي

لومړی وزیر مودی او د افغانستان ولسمرش ارشف غنی له نورو پالویو رسه 
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سازمانونو په ګډون د 45 هېوادونو مرشانو او 

استازو ته ور په زړه کړه چې، "زمونږ ژبه او 

کړنې د خپل وخت د اسايس او نه ختمېدونکي 

ماموریت پر پرمخ بېولو باندې متمرکز دی." په 

دې نه ختمېدونکي ماموریت کې د "افغانستان 

د ټولنیز، سیايس، او بنسټیز 

جوړښت د جوړولو او پیاوړي کولو، 

له بهرنیو ګواښونو څخه د خپلې 

خاورې او ملکیانو د خوندیتوب، 

د خپل اقتصادي او پراختیایي 

فعالیتونو د هڅولو، او د خپلو وګړو 

لپاره د باثباته او هوسا راتلونکې د 

حتمي کولو په موخه" له افغانستان 

رسه مرسته شامله ده. دا ګډې او مشرتکې 

موخې د کنفرانس د اجنډا د رس په موضوع کې 

چې د "ننونو ته رسیدګي کول: د هوساینې السته 

راوړنه" څخه عبارت ده رابرسېره شوې. 

 د ستونزو زړه: تروریزم/ترهګري
په خربواترو کې څرګند، رښتیني او رغوونکي 

وړاندیزونه وړاندې شول تر څو په افغانستان 

کې د سولې، امنیت او پراختیا لپاره سیمه ییزه 

همکاري او رسچینې برابرې کړي. دا د اسیا 

زړه هېوادونو شپږم کنفرانس وو 

چې په ترکیه کې د 2011 کال په 

نومرب کې یې پیل شوی وو. په دې 

کنفرانس کې د دواړو، لومړي وزیر 

مودي او افغان ولسمرش ارشف 

غني له لوري د تروریزم/ترهګرۍ 

په اړه ښکاره څرګندونې وشوې 

کوم چې د کنفرانس له لوري د 

سیمه ییزې او نړیوالې سولې او ثبات پر وړاندې 

د یو لوی ګواښ په توګه وپېژندل شو. ولسمرش 

غني د پاکستان نوم یاد کړ چې د افغانستان 

پر وړاندې یې "نااعالن شوې جګړه" پیل کړې 

تروریزم د کنفرانس 
له لوري د سولې او 
ثبات پر وړاندې د 
یو لوی ګواښ په 
توګه وپېژندل شو

د اسیا زړه کنفرانس کې لومړی وزیر مودي او د افغانستان ولسمرش
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په امریسرت کې د طالیي معبد په محل کې په 

دې موخه چې افغانستان د سولې د جغرافیې 

او د سیمه ییز اتصال او بیابرسېره کېدو د ځای 

په توګه واړوي. د 2016 کال په دسمرب کې، د 

پنجاب د روحاين پالزمینې ژمنی سهار وو، خو 

هغه نظریې او اندونه چې د اسیا زړه هېوادونو په 

6 ام کنفرانس کې، چې د دسمرب له 3 تر 4 پورې 

نیول شوی وو، راوټوکېدلې افغانستان د سوله ییز 

زون/سیمې د بدلولو پر لوري الر به روښانه کړي. 

د امریسرت هغه پرېکړه چې د افغانستان 

د راتلونکې د پرانستلو په اړه د کنفرانس 

کوربتوب به کوي سمه وه. د ګرنډ نښلوونکی 

سړک، د اسیا تر ټولو پخوانۍ او اوږده ارتباطي 

الر، له افغانستان رسه د ښار روحاين اتصال، د 

سوداګریز ارتباطي مرکز په توګه د دې سیمې 

تاریخي موقف، وګړو او نظریو د اړیکو د پراختیا 

لپاره اهتزاز رامنځته کړ، کوم چې د اسیا د زړه 

کنفرانس یواځنۍ موخه ده، چې د استانبول د 

کنفرانس د پروسې برخه ګڼل کیږي. د کنفرانس 

په پرانسته کې، نرندرا مودي چې یوځای یې له 

افغان ولسمرش رسه ارشف غني رسه غونډه پر مخ 

بېوله، وویل، "امریترس د هغو اړیکو د بیاجوړولو 

د ارزښت پیاوړی کوي کوم چې د افغانستان 

د ودې، ثبات او اقتصادي هوساینې لپاره 

بنسټیز ګڼل کیږي."

 

نه پای ته رسېدونکی ماموریت: د 
افغانستان بیارغونه

 د کنفرانس د مهمو موضوعګانو د بیانولو 

تر څنګ، لومړي وزیر نرندرا مودي د نړیوالو 

د اسیا زړه کنفرانس د وزیرانو د غونډې د پرانستې په ورځ د هند لومړی وزیر نرندرا مودي او افغان ولسمرش ارشف غني
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همکاري

افغانستان د سولې په 

جغر افیې بدلول
په امریسرت کې د اسیا د زړه هېوادونو دوه ورځني کنفرانس د تروریزم او پټنځایونو د له منځه 

وړلو لپاره، چې تروریستان په کې پناه اخيل، زده کړې ورکول کیږي، او مايل مارستې وررسه 
کیږي، د سیمه ییزې او نړیوالې مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه

لیکوال:  منیش چاند
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بینیګال او یش چوپړا په څیر ډایریکټران یاد کړل، چې 

د نورو فلمي کارکوونکو تر څنګ یې تل ښځې د خپلو 

حقونو لرونکو وګړو په څیر معريف کړي، نه دا چې 

یوازې د مور، لور یا میرمنې رولونه ادا کوي. 

هغه اوویل چې له اچوت کانیا څخه تر سوجاتا 

پورې هندي فلم جوړوونکو د نژاد 

تقسیموونکي او تضاد رامنځته 

کوونکي موضوعات زپيل دي، 

او دا چې نوموړي موضوعات د 

ښځو په ژوند کې کومې ستونزې 

رامنځټه کوي. رسه له دې چې له 

یوې خوا ښځې دي او له بلې خوا د 

ټیټې کچې ټولنې غړي دي – خو 

بیا هم ددې فلمونو ښځینه قهرمانانو په ډګر کې تر 

پایه ودریدې. 

امیتاب بچن وویل چې حتی کله چې د هند سینام 

د غښتلو ښځو انځور ښکاره کوي نو باید هغه په داسې 

یوې ژبې رسه وښودالی يش او تعبیر کړای يش، چې 

د خپل اصيل شکل ښودونکی وي. د مردانې نوم د 

مرد څخه اخیستل شوی دی، په ژبه کې باید داسې یو 

لغات شتون ولري چې یواځې د ښځې زړورتیا ښکاره 

کړي او دا خربې هغې د راين مکرجي مردانې فلم ته په 

اشاره وکړي کوم فلم کې چې راين مکرجي د ماشومانو 

مافیاوو پر ضد د پولیس رول لوبولوالی دی.

د هند سینام یو مخ پر ودې پړاو په دې هڅه کې 

دی او خپل پوره کوښښ تررسه کوي ترڅو په ټولنه 

کې د جنسیت د انحراف سوالونو ته ځواب اووایي 

او خلکو ته دا ښکاره کړي چې په دې 

ټولنه کې ښځو او نجونو رسه په کوم 

بې احساسه ډول رسه چلند کیږي. 

امیتاب بچن په دغه ډګر کې خپل 

خوږ او مینوال لرونکی آواز پورته کړی، 

ترڅو  یوې پایلې ته ورسیږي او یو څه 

ترالسه کړي.

هندي سینما له یوې 
داسې ژبې څخه کار 

اخیستلو ته اړ ده چې د 
ټولنیز بدلون مجمعوعه 

تر جوړه شوې
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خربې اترې

چې د خپل وکالت له خوين را وځي او تباهي رامنځته 

کوي – چې په ښاري هند کې په نوي ژوند کې د ښځو 

په وړاندې د تاوتریخوايل په هکله وینا کوي او د یوې 

نجلې د هغه حق په هکله خطرناکې 

خربې کوي چې هغه له جنيس اړیکې 

ساتلو څخه د دډې کولو حق لري. 

تعلیم او آزادي تر هغې اندازې 

پورې نه دي بدل شوي، څومره چې 

رضورت دی ورته. بچن وایي. جنيس 

آزار او اذیت او تاوتریخوايل ته اجازه 

ورکړل شوې چې د یوه نارغیدونکي زخم 

په توګه پاتې يش. یوه ډیر دردوونکي 

جرم، او یوې بدبختې پیښې لکه د نربهیا ډله ییز 

جنيس تیري ته اړتیا وه ترڅو په قانون کې بدلون راويل. 

که څه هم بچن دا ومنله چې کیدالی يش ډیرو 

هندې فلم جوړونکو په خپل مسولیت کې غفلت کړی 

وې ترڅو ښځه د شهوت رفع کولو یوې وسیلې په حیث 

وړاندې نه کړي، خو بیا هم په عمومي 

ډول د ښځو حقونو ساتلو لپاره په دغه 

هیواد کې سینام یو څه کړې دي. 

امیتاب بچن وویل چې اوس ښځو خپل 

ریښتینی پوتنشیل پیژندالی دی او دا 

هیله لري چې خپل قانوين او اسايس 

حقونه ترالسه کړي.

هغه وایي چې د هندي لوی فلمي 

ستورو له ډیر پخوا راهیيس، تر نن 

ورځې پورې ښځو ته په بیالبیلو ډولونو او الرو درناوی 

او کار کړی. هغه د بیامل روی، سنجیت رې، شیام 

نوموړی فلمي ستوری 
وایي چې په هند کې 
ښځو د خپلې اصلي 
پیاوړتیا په پیژندلو 

پیل کړی

 که چیرته هند غواړي چې تر 2030 کاله پورې یو لوی 
اقتصادي قدرت يش، نو مهمه ده چې خپلو ښځو ته د مساوي 

کاري فرصت په برابرولو رسه، دې کار ته حقیقي بڼه ورکړي.” 

امیتاب بچن
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ساعته توجه لپاره په خپلې لور تکیه کوي، په دوهم فلم 

کې هغه یو سخت مزاجه وکیل دی چې په محکمه کې 

د دریو هغو ښځو دفاع مخته وړي، چې په دهيل کې 

کار کوي او د هغوی له ډلې څخه یوه د سیايس تړاو 

لرونکي سړي لخوا له جنيس اړخه آزار 

او اذیت قضیې رسه مخامخ شوې. 

په پینک فلم کې هغې د دیپک 

سایګال کرکرت لوبوالی دی کوم شخص 

چې د ټولنې هغه افراد د سوال الندې 

راويل کوم چې د اخالقو له نظره پخپله 

تر سوال الندې دي او هغه افراد دي 

چې فکر کوي د ټولنې ټولې نجونه او 

میرمني د دوی عیاشی او ساتیرۍ 

لپاره دي. د بچن ‘د نه مطلب نه دی’ ډیالوګ د ډیرو 

لیدونکو پام ځانته راواړولو. 

با تجربه فلمی ستوری وایي؛ چې د نن ورځې بهارتیا 

ناري با سواده، محفوظ پاتې شوی او خپلواک دی او 

همدارنګه کاروباري بڼه هم لري. هندي کلتور په 

دودیز ډول نارینه وګړو ته د ډوډی پیدا کوونکو او 

ښځو ته په پخلنځي او کور کې د کار کولو رسمونه ور 

په غاړه کړي. خو اوس دا په بدلیدو دي. 

هغه باور لري چې دا د هغه 

حقیقت څرګندونه کوي چې د پیکو 

او پنک په داستانونو کې بیان شوي، 

او د محفوظ پاتې کیدلو هڅه کوي. 

په پیکو کې د لور رول لوبونکې د 

هغه په وینا یوه هڅوونکې او زیارکښه 

نجلی ده چې له خپل قهرجن او 

خیايل پالر پاملرنه کوي، او ترڅنګ 

یې د خپل کار هڅې هم دوامدارې 

سايت. هغه په واضح توګه د استثنایي لیاقت او هوډ 

درلودونکې ښځه ده.

دا په پنک کې د بچن افرسده کرکرت دی – په 

نوې ډهيل کې یو  پیژندل شوی وکیل، دیپک سیګال، 

بچن د هندي سینما په 
هکله خبرې وکړې چې 
څنګه یې وکوالی شول 
چې د لسیزو را په دې 
خوا د جنسیت مساواتو 

ته انعکاس ورکړي. 

کیڼ لور ته او الندیني لور ته: د پنک او پیکو فلمونو پوسټرونه. مخامخ 

پاڼه: هغه لیکونه چې نوموړي فلمي ستوري خپلو ملسیو ته لیکيل
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خربې اترې

د بچن لیک د هغه حقیقت له اړخه ارزښت لرونکی 

دی، چې په دې ورځو کې د ښځو حفاظت په اړه په 

رسنیو کې تاوده بحثونه روان دي، ښځې هیڅکله هم تر 

دې حده په هیواد کې نه وې ځپل شوي.

 د هند نیاميي نفوس د محفوظیت فضا رامنځته 

کولو او نورو هیلو انعکاس کې آیا د هند سینام رول 

لوبوي؟ امیتاب بچن د جنسیت مساواتو اتل دی او 

ددې مسلې په اړه واضح او روڼ نظر لرونکی دی. 

74 کلن فلمي ستوری امیتاب بچن د نومرب په 

میاشت ې کلکتا کې وو ترڅو د ښار کلنۍ 22 ام پړاو 

نړیوال فلمي فیستیوال افتتاح کړي.هغې دا وویل چې 

څه ډول د هند سینام په تیرو څو لسیزو کې د جنسیت 

مساوات انعکاس کړی دی او د فلم صنعت په اوسني 

وخت کې څه شې ته اړتیا لري، ترڅو په ټولنه کې د 

ښځو پر حقونو رڼا واچوي او راڅرګند یې کړي. هغه 

وایی: تر 2020 کاله پورې تخمین شوې چې د هندیانو 

اوسط عمر به 29 وي. که چیرته موږ ددغه عمر نسل 

پخول غواړو، که چیرته هند غواړي چې تر 2030 کاله 

پورې یو لوی اقتصادي قدرت يش، نو مهمه ده چې خپلو 

ښځو ته د مساوي کاري فرصت په برابرولو رسه، دې کار 

ته حقیقي بڼه ورکړي.” 

په خپل تازه خپرو شوو فلمونو کې، لکه د شوجیت 

رسکا پیکو او د اندرا روی پنک فلمونه، د یوه پاخه عمر 

لرونکي سړي ښودنه شوې چې د خپلو احساساتو، فزیکي 

او رواين ستونزو رسه رسه، په خپل ژوند کې د ښځو د 

ارزښت او مرکزیت په پیژندلو کې نه دی ناکام شوی. 

په لومړي فلم کې فلمي ستوري د یوه زاړه پالر رول 

لوبولی، چې د خپل روغ وايل او غوښتنو، او څلورویشت 
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خربې اترې

باارزښته غږ
د ښه شخصیت خاوند او د میلیونونو مینوالو درلودونکی لوی فلمی لوبغاړی امیتاب 

بچن د ښځو حقونو مسله را برسیره کړې ده

د بالیوود سینام یو لوی لوبغاړي لپاره دا کومه عادي 

خربه نه ده ترڅو داسې ټولنیز مسایل را برسیره کړي 

خو کله چې د هند سینام افسانوي لوبغاړي امیتاب 

بچن د ښځو حقونو کمپاین مالتړ وکړ نو  ددې کار په 

تررسه کولو  رسه یې خپل ځانګړی عظمت ښکاره کړ. 

دا فلمي لوبغاړی هم په فلمونو کې او هم په ریښتیني 

ژوند کې د ښځو حقونو مدافع دی.

امیتاب بچن دا ځل یو لوی پالن 

رسه لوبغاړیتوب کړی. د 2014 ام 

څخه هغه د نجونو ماشومانو لپاره د 

ملګرو ملتونو لخوا سفیر پاتې شوی دی 

او دغه موقعیت ته هغې هیڅکله سپک 

نه دې کتيل.

په تیرو څو کلونو کې دغه فلمي 

ستورې په حقیقت  کې د یو عادي 

کس په حیث د خپلې ټولنې خلکو ستونزو حل لپاره 

ځینې ټولنیز کارونه ددې لپاره تررسه کړي چې آواز 

یې خلکو ته ارزښت لرونکی دی.  

په ډسمرب میاشت کې امیتاب بچن د ټولو خلکو 

توجه هغه وخت را جلبه کړه، کله چې هغې خپلو دوو 

ملسیو ناویا نویيل او اردیا ته داسې یو لیک وړاندې 

کړو چې پکې دوی ته ویل شوي وو، چې تاسو هغه کار 

وکړی کوم چې مو زړه غواړي.

 HP دا دوې جینۍ هره یوه ناویا نویلې چې د

ناندا کمپنی صنعتګره ده او همدارنګه اردیا هم 

مشهور شاعر هرونیش رای بچن پورې تړاو لري او په 

ټولنه کې شهرت لرونکي دي. هرونیش 

رای بچن هغوی دې ته وهڅولې چې 

هغوی که هر څو هم په ټولنه کې 

امتیازات ترالسه کړي، هغوی بیا هم 

نجونه دي او هیڅ شی به ددوی مبارزه 

آسانه نه کړي.

ددې په ویلو رسه چې ټولو پیغلو 

نجونو ته خربې کوي، بچن په ځانګړي 

توګه خپلو ملسیو ته لیکيل دي چې، 

ددې لپاره چې تاسو ښځي یی نو خلک به خپل افکار 

پر تاسو تحمیل کړي. دوی به تاسو ته وایې چې څه 

ډول جامي واغوندی، څنګه رویه وکړی، له چا رسه 

وګوری او چیرته تللی او نشی تللی. ځانته په خپل 

فکر خپله الره وټاکی.

له 2014 څخه را 
په دې خوا هغه د 
نجونو ماشومانو 
لپاره د ملګرو 

ملتونو لخوا سفیر 
پاتې شوی دی

ليكوال:   سایبال چرتجي 
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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 :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. 

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

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

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

 MEA او د مکسپوژر میډیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټډ لخوا د

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

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

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

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

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

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

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

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

نظریات لزوماً د MEA یا MMGIPLنظریات نه دي. 

د ماکس پوژر ګروپ څخه د پوښتنو لپاره: 

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

www.maxposure.in :انټرنټی پاڼه

هند ليد
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د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان خصويص رشکت ملیټد

خپرونکي او د عملیاتو افرس: ویکاس جوهری

د اجرايي ريس او اداري ډایرکټر: پرکاش جوهری

مدیر مسؤل: جییتا بندیوپدهیایی

مرکزي دفرت

د مکس پوژر رسنیز ګروپ 

 246م کور، 3م منزل، اوخله 

India, 110020-3م فاز، نوی دهيل

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

CIN No: U22229DL2006PTC152087
indiaperspectives@maxposure.in : دپوښتنو

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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n   جنوري-فربوري 2017          n هند ليد 

د هند د سینام لوی ستوری، امیتاب بچن په حقیقي ژوند کې او همدارنګه د خپلو فلمونو له الرې د ښځو د حقونو 

لپاره خپل غږ اوچت کړی. د هند لید په دغه ګڼه کې موږ تاسې ته له داسې سړي رسه مرکه وړاندې کوو چې د 

هندي سینام له لوړو سمبولونو څخه دی. 

موږ تاسې ته د استانبول بهیر، د  آسیا د زړه د شپږم داسې کنفرانس)HoA-IP(  په هکله مهم موضوعات برابر 

کړي، چې د ګڼ شمیر هیوادونو وزیرانو پکې ګډون درلود او د 2016 کال په ډسمرب کې د پنجاب په سپیڅيل 

ښار، امرترس کې جوړ شوی وه. نوموړی کنفرانس چې هند او افغانستان لخوا یې مرشي او کوربه توب کیدلو او 

د 45 هیوادونو مرشانو او استازو پکې ګډون درلود، د HoA-IP رښتینی ارزښت څرنګد کړ چې د سیاسې خربو 

اترو لپاره د یوې مهمې سیمه ییزې غونډې په توګه ونډه لري او نیږدې سیمه ییزه همکاري رامنځته کوي ترڅو 

په افغانستان او د آسیا د زړه په ټولې سیمې کې ثبات، سولې او خوشبختۍ ته وده ورکړي او له یادې سیمې رسه 

د افغانستان اړیکې پراخې کړي. 

له جاپان رسه هم د هند په اړیکو کې ښه بدلون رامنځته شو، څرنګه چې دواړو هیوادونو د 2016 کال په نومرب کې 

د لوړمي وزیر مودي د سفر پر مهال ملکي اټمي تړون السلیک کړو. موږ د لومړي وزیر مودي او د هغه د جاپاين 

سیال تر منځ د پراخو خربو  اترو د پایلو په هکله بحث کړی. 

د پرمختګ په برخه کې موږ د هند او فرانسې ترمنځ د رافیل معاملې په تررسه کیدو خربې کړي، او همدارنګه مو 

د حکومت په هغو هڅو رڼا اچولې چې د تعلیم له الرې د نجونو په ژوند کې بدلونونه رامنځته کوي. موږ همدارنګه 

د آسیا د زړه هیوادونو په کنفرانس کې د طبیعي پیښو د خطر د کمولو په برخه کې د حکومتونو او پانګو اچوونکو 

ترمنځ په همکاریو خربې کوو، چې ددوی موخه په سیمه کې د پرمختګ لپاره د مناسبو اقداماتو ټاکل دي. 

په هغو برخو کې چې د هندي هرن او میراث په هکله دي، موږ د زردوزی د اليس، د تنګا انځورګرۍ، کابيل نڅا 

او د امرترس په کوڅو کې د نوي پیدا شوي هرن په هکله په زړه پورې موضوعات راټول کړي دي. 

بیایو، او همدارنګه مو د مهاراشرتا ميل پارکونو ته وړو چې د  موږ تاسې د هند آرامو  او ښکلو جهیلونو چکر ته 

او د هغوی د  ږیدنو  پای کې، موږ د پخوانیو  په  پورې ځایونه دي.  په زړه  ټولو  تر  لپاره  والو  وحيش ژوو د مینه 

روغتیایي ګټو په هکله بحث کړی او دا چې موږ څنګه کوالی شو چې هغوی ته په خپل ورځني 

ژوند کې ځای ورکړو. 

ویکاس سواروب
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پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 

د پتنګ الوزولو نړیوال فسټیوال

دغه فیسټیوال د هند له مکر سنکرايت هندو 

فیسټوال څخه مخ په وړاندې تللۍ او په ګجرات 

کې اترایان ورته وایي او له لویې لیوالتیا د پتنګانو په 

الوزولو رسه ملانځل کیږي. د پتنګانو الوزوونکي او 

مینه وال له بیالبیلو هیوادونو څخه په دې کلنۍ 

میلې کې برخه اخيل.  

کله: د جنوري 14 نیټه

چیرته: احمد آباد، ګجرات

د نړۍ د مقدس روح فیسټوال

د یوه روحي او له موسیقۍ ډک سفر لپاره ځانونه 

چمتو کړی، څرنګه چې د هند او له بهر څخه 

راغيل صويف هرنمندان، مینه والو ته د شاعری، 

موسیقی او نڅا خوشحاله شیبې وړاندې کوي. د 

راجستان د غني میراث زیادتوالی به تاسې ته یوه نه 

هیریدونکې تجربه در په برخه کړي.  

کله: فربوري 15-13/ فربوري17-18

چیرته: ناګور/جوړپور، راجستان

د هند د هرن میله

په سویيل آسیا کې د عرصي او ښکيل هرن لیدونکو 

ته بلنه ورکوي ترڅو په دې سیمې کې د ترټولو 

غوره انځورونو د لیدلو فرصت ترالسه کړي. هرني 

استازان، نندارې او د هرني کارونو په هکله خربې 

اترې هم پکې شاملې دي.  

کله: فربوري2-5

چیرته: نوی ډهيل

د رساجکنډ د اليس توکو میله

دا د توکو بازار د هند د اليس توکو، په الس اوبدل 

شوو تکوو د ګڼوايل او د بیالبیل ډول ډولونو د لرلو 

ښودنه کوي. په سلګونو هرنمندان او د صنعتي 

توکو جوړوونکي له دغې میلې څخه لیدنه کوي 

ترڅو د ځینو اجرااتو ترڅنګ خپل تولیدات هم 

خرڅ کړي.  

کله: د فربوري 1-15

چیرته: فرید آباد، هاریانا

د کهاجوراهو د نڅا فسټیوال

د یوې اونۍ لپاره دغه فسټیوال د کهاجوراهو د 

عبادخونو چارچابیر د هند د پخوانیو کالسیکو 

نڅاګانو ننداره وړاندې کوي.  

کله: فربوري 25- د مارچ 3 نیټه 

چیرته: کهاجوراهو، مدیا پرادیش

تاج ماهوتساو

دا لس ورځنی میله د هند د هرن، اليس توکو، 

خوړو، نڅا او موسیقی ملانځنه کوي. یو داسې رسم 

چې د مغلو د دورې له سبک څخه اخیستل شوی 

او د خوړو فیسټیوال، د پخوانۍ موسیقی غږوونکو 

اجراات او نڅا کوونکي ددې میلې له خوندورو او په 

زړه پورې برخو څخه دي.

کله: فربوري 18-27

چیرته: اګره، اوتر پرادیش
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