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هندوستان د دولت لخوا یې د ارجونه عزمتنه )په سپورت 

کې د غوره وايل( جایزه او ”د کال د سپوريت شخص“ لقب 

ترالسه کړل. هغه وايي چې ما به د نښې ویشتنې له هغو 

وختونو څخه خوند اخیسته ځکه پدې کار به زما پالر 

خوشحالیدو او د سپورت په برخه کې د هیواد لپاره زما 

استازیتوب د ویاړ ځای وو. ډیری وخت به حتی په نړیوالو 

سیالیو کې زه یوازینۍ انجلۍ وم چې سیالۍ ته به راوتلې 

وم. اوس چې د سپورت کولو وخت تیر شوی، د ګڼ شمیر 

بنیادونو د عمومي اجرايي رییسې په توګه د ټولنیزې رفاه د 

فعالیتونو په اداره کولو کې بوخته ده.

تاریخ ساتنه

په بیکانر کې اللګړ ماڼۍ د هغې په زړه کې ډیر ځای لري 

او ددغه ځای په ښکيل کولو او جوړولو کې یې خپله فعاله 

لیوالتیا څرګنده کړه. نوموړې په 2007 کال کې په همدغه 

سیمه کې د نوي موزیم ودانیزې چارې تعقیبولې او اوس مهال د 

آرشیف د څیړنیزې څانګې د تنظیم مسؤلیت هم په غاړه لري چې 

پدغه څانګه کې د انوپ سنسګریټ کتابتون، پخواين سندونه او 

کتابونه شتون لري او دغه ځای ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه 

عاملان د څیړنې لپاره راځي. هغه وايي چې دلته د سنسکریټ 

پخواين ارزښت لرونکي سندونه ایښودل شوي چې د مهراجه 

انوپ سنسکریټ لخوا د مغلو د حکومت پر مهال د اورنګزیب 

په دوره کې ساتل شوي دي. له هوا څخه د ښار نقشه اخیستل 

د هغې په فعالیتونو کې بل لومړیتوب دی چې دغه هدف ته د 

رسیدو لپاره یې د داخيل هوارنوردۍ وزارت او د سیاحت والیتي 

وزارتونو شا نیولې ده. هغې د بیکانر مهراجګان او د اللګړ ماڼۍ: 

د بیکانر د مهراجګانو کور – په نوم دوه کتابونه هم لیکيل چې 

ډیرې په زړه پورې ګڼې او د تاریخ جالبه برخه څرګندوي.

شازادګۍ د پاچاهۍ په کالیو کې

د هندوستان په دودیزه راټولیدنه کې د هندوستان د راجستان په بیکانر کې اللګړ ماڼۍ
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شازادګۍ د خپل پالر ډاکټر کرين سینګجي د انځور په څنګ کې والړه ده چې د هندوستان، د راجستان له بیکانر څخه وو
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کله چې زه د شازدګۍ راج یرشي کامري لیدو ته 

الړم نو هغې د هند په مرکزي ښار دهيل کې 

له خپلو دریو سپیو رسه په خپلو کور کې 

آرام کولو. له څارویو رسه د هغې پر 

مینه حیرانه نه شوم ځکه حقیقت 

خو دا دی چې هغه د څارویو د 

اخالقي پالنې )PETA( د خلکو د 

لویې مالتړ کوونکې په حیث هم ښه 

نوم لري. په حقیقت کې، کله چې 

هغې په 2008 کال کې د راجستان د 

بیکانر د راجستان په دولتي ژوبڼ کې د 

ساتل شویو څارویو خراب حالت لیدلی وو، 

تر هغې یې په دوامدار ډول د چارواکو شا نیولې 

وه چې تر څو یې څاروي یوه ښه ځای ته پرې ولیږدول.

د نښې ویشتنې ستورې

د بیکانر د مهراجه ډاکټر کرين سینګجي لور 

شازدګۍ راج یرشی د هندوستان لپاره د 

نښه ویشتونکې په توګه په بریاليتوب 

رسه د سپورت په ډګر کې هم الس ته 

راوړنې لري. نوموړې په ښکاري-

نښه ویشتونکې کورنۍ کې زیږدلې 

چې نیکونه او اجدادونه یې د نښې 

ویشتنې شوقیان وو. هغه وایي لدې 

وړاندې چې ټوپک په الس کې واخلم 

ماته د ټوپک احرتام کول راوښودل 

شول. په اوه کلنۍ کې یې د هندوستان 

د ميل ټوپک )له 12 کلنۍ څخه په الندې 

کټګورۍ کې( – خپله لومړۍ اتيل ترالسه کړه. 

دا د سپورت په ډګر کې د هغې د اوږده او ځلیديل مسلک 

یوازې پیل وو. په 1969 کې یوازې 16 کلنه وه چې د 

 د شازادګۍ د تیرو

یادونو کتاب
شازدګۍ راج یرشي کامري چې د هند د راجستان د بیکانر اوسیدونکې ده په 16 کلنۍ کې 
یې د زړورې نښې ویشتونکې په توګه د ارجونه جایزې ترالسه کوونکي ویاړ درلوده. نوموړې 

په خپله ماڼۍ کې یو موزیم خالص کړی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه علامن د څیړنې لپاره 
هلته راځي. د ټولنیزې رفاه کارونه هم پر مخ وړي او وررسه یې د راجستان پاچاهۍ په اړه 

دوه کتابونه هم لیکيل دي.

لیکواله: کویتا دیوګن
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د سنورکلینګ پر مهال له تا څخه ځان دومره نه ورکیږي: ځکه 

په سمندر کې رنګین او حیرانوونکي بیالبیل ډول کبان، الجي 

او مرجان لیدلی شې. نرخونه یې ډیر یا لږ معیاري دي. ستاسو 

ساتنې لپاره هیڅ ویره نه ده پکار ځکه بې شمیره ګړندۍ 

کشتۍ والړې دي چې دولت د هر ډول امکان د مخنیوي لپاره 

په جربي ډول دلته درولې دي. د هیوالک اوږدوالی نه پای ته 

رسیدونکی دی خو پلنوالی یې په ډیر خوند رسه داسې ښکاري 

چې د حیرانوونکي سمندر لخوا راتنګ شوی وي. د پاتې کیدو 

ډیر ځایونه او هوټلونه شته چې انتخاب پکې کولی شی، ځینې 

یې دولتي او ځینې نور یې شخيص دي. هر یو یې په پټه سیمه 

کې دی او ځانته یوه کیسه لري. یوازی یو ډیر معمول عنرص 

چې دوی یې رسه تړيل دي هغه سمندر دی. 

هر هغه څوک چې ښه المبو نه يش وهلی سمندر ته د الر 

موندنې لپاره پراخ ځای لري چې د ماشومانو د پوډرو په څیر 

الندې نرمې شګې احساس کړي. ټولو سیالنیانو ته د مشورې په 

توګه – د ملر ټیټیدل درڅخه پاتې نه يش. د آسامن او سمندر 

ښکال رسه غیرموازي دي. او ستړیا هیڅ نه ختمیږي ځکه باید 

د ملر کیناستو لپاره لږ ډیر انتظار وکړې. همدلته نږدې په 

کونجونو کې د قهوې څښلو، په ډیره مینه د بهرتینو سمندري 

خواړو خوړلو ځایونه، او د سیمه ایزو کالیو او زیوراتو ډیر 

دوکانونه هم شته دي. ددې رسه په څنګ کې. په ځنګلونو کې 

ګرځیدل هم ډیر خوند کوي، په ځانګړي ډول کله چې په پښو 

نه ګرځې او د تنبالنو په څیر په فیل باندې کینې....

مۍ-جون 2014   n        n هند ليد 
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د ساعت د ستنې په څیر له پورته څخه چپ لور ته: پدې ساحل د خلوت ډیر خوندور ځایونه پیدا کیږي؛ 
فیروزه يي آسامين اوبه په راده نګر ساحل کې سیالنیانو ته بې حده آرمتیا ورکوي او د اوبو الندې نړۍ خو 

بیخي د خوب لیدلو په څیر ده. 

پراکیټ طوطیانو رسه یې سیايل وي. او نه یوازې دا، په 

یوه لرې واټن کې تپې هم پراتې دي – چې د یوه نقاش 

له تابلو څخه هم ډیره ښکال لري. کولی شې چې د ساحل 

په غاړه قدم ووهې، د ونې الندې په یوه کونج کې سیوري 

ته کینې یا د خپلې خوښې یو کتاب ولولې، یا د خوب 

په لرګین تخت کې خپل وخت تیر کړې. تر ټولو مهمه 

دا ده چې په راده نګړ کې له ملر څخه د سوځیدو هیڅ 

ویره نشته ځکه شاوخوا دې بې شمیره ونې چې له تا څخه 

ساتنه کوي. 

په اوبه کې د سپورت مینه والو لپاره د خلکو د پام 

راړولو چانس هم شته. ځکه دلته هر ځای په ډیر ویاړ 

رسه د ملبو وهلو ځانته ځایونه لري خو بیا هم دوی په 

یوه ځای کې په ګډه المبو وهي. دلته مسلکي المبوزن 

هم شته چې له سیالنیانو رسه د سنورکلینګ )د پایپونو 

او ماسک په مرسته المبو( یا سکوبا )له وسایلو رسه 

المبو( د المبو وهلو په برخه کې مرسته وکړي. دغه 

مرکزونه جواز لري او پریامنه لوړ کیفیته وسایل او 

موسمي المبو وهونکي لري. 
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سیالنیان د فونیکس خلیج په بندرګاه کې تر هیوالک 

پورې د کټامرن کشتۍ نیيس. او په هیوالک کې بندرګاه 

ته رسیدل یوازې یو نیم ساعت وخت نیيس. دغه جزیره 

د میاشتې په څیر شکل لري او سمندر داسې معلومیږي 

لکه نه پای ته رسیدونکی ځلیدلی شین ښکلی سوچه 

وریښمین ټوکر چې په سپین پړکیدونکي ځګ پوښلې وی. 

کله چې یو ځل هلته الړ شې، ددغه ساحل لخوا بې شمیره 

درکړل شویو غوښتنو په لیدو رسه به وخت ډیر لنډ درته 

ښکاره يش. لکه څنګه چې شګلین ځایونه یې د المبو وهلو 

لپاره ډیر ښه دي همدغه ډول مرجاين ساحل یې بیا له 

وسایلو رسه د المبو وهلو لپاره بهرتین ځای دی چې دغه 

ډول ترکیب په ډیرو کمو ځایونو کې پیدا کیږي. 

خیايل انسان کولی يش چې د سمندر په غاړه کیني 

او ځان شاخوا د خاموشۍ په ښکال کې غرق کړي؛ لکه 

د خجورو د ونو حرکت، له لویو شاخو ډک ځنګل چې 

په بیړي او نوبت رسه راټټیږي او د سمندر ګرمې اوبه 

ښکلوي، د سمندر صدف چې په شګو کې سپین خطونه 

اوبايس او د سمندر څو ډوله شوخې مرغۍ چۍ له 
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رښتینی بکر
د هندوستان په اندامان جزیره کې د راده نګر )Radhanagar( ساحل کې سیالنی د ساه اخیستلو 

وخت نه پیدا کوي ځکه دلته انسان په طبیعي ښکال او د اوبو الندې فعالیتونو کې غرق يش.

لیکواله: سوتاپه موکرجي

راده نګر نه یوازې تا د سمندر په شنو زمردي او نیيل 

رنګونو او د نرمو پوډري سپینو شګو په ښکال کې راګیروي، 

بلکې تا یوې داسې نړۍ ته وړي چې تراوسه به دې هلته 

د پښو پل نه وي لګیدلی. او لدې وړاندې چې په ځان پوه 

شې، په بشپړ ډول به په شاوخوا طبیعي ښکال کې ورک 

شوې وی. لږه حیرانوونکې ده چې د ټایم مجلې دغه 

ساحل په 2004 کال کې د  آسیا تر ټولو ښه ساحل وباله 

چې دغه درجه یې د نورو مشخصاتو تر څنګ د شګو د 

کیفیت او رنګ او د سمندر د ژوروايل پر بنسټ ټاکلې 

وه. د راده نګر ساحل چې په هیوالک جزیره کې د 7مې 

شمیرې ساحل په نوم هم یادیږي، تر ټولو لویه جزیره ده 

چې ریچیز ارچیپیالګو )Ritchie’s Archipelago(، په اندامان 

جزیره کې د لوی اندامان ختیځ لوري ته د جزیرو زنځیر 

دی هم پکې شامل دي. په حقیقت کې، راده نګر ته تګ 

پخپله یوه بشپړه تجربه ده. داسې ځای ته تګ کوم سخت 

کار نه دی چې د نړۍ ټول خلک پرې غږیږي. ډیری 
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پدغه فلم کې پراخه 

سیمه تر پوښښ 

الندې نیول شوې 

چې له بود ګایا 

 )Bodh Gaya(

څخه پیلیږي او تر 

نلندا، او تبت پورې 

د بودایزم د پښو 

تعقیبوي. چاپونه 

د بیهار، هندوستان په پټنا موزیم کې د هرني کار یوه منونه

رسه مرسته کوي چې د تبتیانو بودایزم د فلسفو او د هغې 

د ودې په شکل وویني نه د انزوا په شکل. د نالنډه تاریخي 

پوهنتون په دغه فلم کې ډیر مهم ځای پیدا 

کړی. د علم پخواين مرکز ته په کتو رسه، د 

بهل هڅو په هندوستان کې د تیرو بودایانو د 

کړنو او په تبتي بودایزم کې د هغوی اوسنیو 

کړنو تر منځ تړاو پیدا کړی دی. لکه څنګه چې 

بینايي په فلم کې یادونه کړې، هغه ځای نالنډه 

وو چې په لوړو ذهني فکرونو او د بحثونو او 

مناظرو تر چرت الندې به دغه ډول فلسفې 

راوزیږدې. 

پدغه فلم کې د هغه وخت ماهیت او 

د علم شتمنه تبادله ځای په ځای شوې چې 

د نالنډه، ویکرم شیله، سومه پوره او ادونت پوري پوهنتونونو 

کې تررسه شوی دی. په نالنډه کې دغه ټینګار چې په فلم کې 

راغلی ښايي بې ځایه نه وي. د دالیلمه په شمول نورو پوهانو د 

تبتي خانقاوو د اهمیت یادونه کړې چې په پخوانیو ښوونځیو 

کې تررسه شوي او له همدغه ځای څخه یې 

خپل لومړي ښوونکي ترالسه کړل. د فلم یوه 

مهمه برخه له دالیلمه او د بودایانو له نورو 

مرشانو رسه مرکې دي. له اساسه بودایان د هند 

له تبتي بودایانو رسه نږدوالۍ لري چې همدغه 

برخې ته ډیره پاملرنه شوې ده.  دالیلمه له 

هندوستان رسه دغه اړیکه ډیره پخوانۍ ګڼي، 

”زمونږ مذهبي هندي رهربانو! مونږ تبتیان، 

ستاسې د باور پلویان یو. د مذهبي رهربانو په 

ځمکه کې، بودا دهرما ډیرې ټیټې جګې لیدلې 

دي او په همدې موده کې، مونږ، ستاسې 

پلویانو، ستاسې علم تر پیړیو روغ رمټ وساته. نو زمونږ اړیکه 

ډیره بې سارې ده.
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کله چې په 1991 کال کې هغه په لومړي ځل د مهاراشرتا 

په اورنګ آباد ولسوالۍ کې د اجنټا غارونو له لویو او جادویو 

نقاشیو څخه انځورونه واخیستل له هغې درویشت کاله 

 K Benoy( وروسته، عامل او د هرن تاریخ پوه بینایي کي بهل

Behl( یو ځل بیا د بودايي مذهب کیسه بیان کړه. د هغه 

مستند فلم، د تبتان د بودایي مذهب هندوستاين ریښې 

د هندوستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په عامه 

ډیپلوماسۍ کې نوښت دی. 

د بهل لخوا لیکل شوی او ډایریکټ شوی دغه مستند 

فلم تقریباً 49 دقیقې دې او مونږ پداسې یوه جالب او حاميس 

سفر کې له ځانه رسه وړي چې د بیهار آیالت په بود ګایا 

)Bodh Gaya( کې پیلیږي او د بودایزم او د هغه د فلسفې 

د ودې د تعقیب لپاره په ټوله نړۍ راتاویږي. پدغه فلم کې 

پراخه سیمه تر پوښښ الندې نیول شوې چې له بود ګایا 

)Bodh Gaya( څخه پیلیږي او تر نلندا، رسنات، کرناتاکا، 

سپیتي، اروناچال پرادیش، الدک او تبت پورې د بودایزم د 

پښو چاپونه تعقیبوي. ددغه فلم د دید خوند زیاتولو لپاره 

ددغو ټولو ځایونو څخه شاټونه اخیستل شوي دي. په فلم کې 

د بینايي غږ دی چې له اړتیا رسه سمه یې خامويش ورکړې ده.

د تاریخي مخینې په چمتو کولو او له یوه رسه د بودایزم 

بیالبیلو ښوونځيو په څیړلو رسه، دغه مستند فلم له لیدونکي 
په تولینګ خانقاه، لودیځ تبت کې د اتیسا دیوال

د نالنډه رهباين پوهنتون، بیهار، هندوستان
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 د پښو چاپونه
د بودایانو 

د خپل مستند فلم د تبتان د بودایي مذهب هندوستاين ریښې له الرې بینايي کي بهل  
)Benoy K Behl( په هندوستان کې ددغې فسلفې سفر تعقیب کړی

بلکریشنن لکشمۍ  لیکواله: 
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د سپارنګ )Tsaparang(، تبت په ګوک )Guge( ماڼې کې پخواين اثار
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لته منګیرش تل په لوڅو پښو سندرې وايي ځکه غواړي تر څو هغه ځای چې سندرې پرې وايي ورته درناوی وکړي

چې فرصتونه هم د انسان مخې ته راځي او باید وپیژندل يش. په 1982 کال 

کې د هندوستان په منایش کې تیجن بۍ )Teejan Bai( ښودل شوی خو د 

دیوادايس )Devadasi( بل د له منځه وړلو په الره کې د فکر راژوندي کولو 

 ټولنیز چاپیریال بیا د روکمني دیوي اروندال 

)Rukmini Devi Arundale( هڅې ګوري چې دا 

یوازې یوه منونه ده. دا خربې باید په مقالو کې ذکر 

شوې وی ځکه دوی په خپل کار کې د تشکیلوونکو په 

توګه خدمت کړی دی.

دغه مقالې د لوستونکو پاملرنې راجلبولو لپاره 

په څرګندو ټکو لیکل شوي خو له معلوماتو ډکې دي. 

دوی په ډیر مشفقانه ډول د موضوع اړوند شخصیت 

بیان کړی او په ډیرې هوښیارۍ رسه یې هر څه پکې 

واضح کړي دي. کتاب له زړه راښکونکو انځورونو رسه 

ډیر ښه ډیزاین شوی دی. د پاڼو اندازه، ښه کیفیت 

او چاپ هم د ځانګړې یادونې وړ دی. دغه کتاب د ټولو په ځانګړي ډول د 

ځوانانو لپاره د روحیې ورکولو یو ښه الرښود وي ورکولو یو ښه الرښود دی.

 دغه مقالې

 د لوستونکو 

 پاملرنې

 راجلبولو لپاره په 

 څرګندو

  ټکو لیکل

 شوي خو له 

معلوماتو ډکې دي.

لیکواله د کاتک یوه مشهوره رقاصه چي د پادما رشي او سنګیت ناتک اکیډمۍ جایزې یې ترالسه کړې دي
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يش سرتګې پټې کړي او ځانونو یې لوړ مقام ته رسوويل دي. 

هندوستانۍ میرمن په نوم کتاب چې د بهرنیو چارو وزارت د 

 عامه ډیپلوماسۍ نوښت دی او د شوبهیت آریا 

)Shobhit Arya( لخوا راټول شوی او د ریچا آنارود لخوا ایډیټ 

شوی د ځینو ښځو هڅو ته د خلکو پام راړوي چې د جنډر 

په انحصاري امتیاز او د ترحم او زړه سوندۍ په نورو اړوندو 

دلیلونو یې سرتګې پټې کړې او تر اوسه لویې السته راوړنې 

لري. په خپلو اړوندو مسلکونو کې یې له سړیو رسه اوږه په اوږه 

د سیالۍ کولو پر مهال یې ځانونو ته نوي معیارونه رامنځ ته 

کړل. په دریو برخو وویشل شوی: زه هره ښځه کیدلی شم، هغه 

هره ښځه ده او هغه په هرې ښځې کې ده، پدغه کتاب کې د 

32 ښځو کیسې بیان شوي )10 یې په لومړۍ برخه کې او 11 یې 

په دوهمه برخه کې او پاتې نورې یې په دریمه برخه کې(. پدغه 

کتاب کې ډیرې راغلې ښځې ښه مشهور نومونه لري چې په 

ونډې رسه یې وخت او راتلونکي ته په عمومي ډول خوشحايل او 

عزت ورکړی دی. خو دا حقیقت باید ومنل يش چې دا یوازې 

یو څو تنه الس ته راوړنکې او الره موندونکې دي او مونږ په 

بیالبیلو برخو کې نورې ډیرې میرمنې لرو چې پدې کتاب کې 

د ټولو یادول امکان نه لري، او فکر کوم چې د ټاکلو پروسې په 

اړه رڼا اچول به د ټولو غوښتنه وي.

د کوچنیو فصلونو درې عنوانونه جامع حقایق دي. خو 

بل حقیقت دا دی یوه پخوانۍ اصطالح ده وايي چې انسان 

باید په سم وخت کې په سم ځای کې واويس! د سختې ارادې، 

هڅې، خلوص او لیوالتیا په څنګ کې، دا هم یو حقیقت دی 

بندوپادیا   پدما 
 )Padma Bandopadhyay(

د هوايي ځواک د طبي 
خدمتونو مرشه. هغې په 

نړۍ کې په هوايي ځواک 
کې لومړۍ ښځې په توګه 
د مارشالۍ په ترالسه کولو 

تاریخ جوړ کړو.

د نوبل جایزې ګټونکې تریسا آبې

بیاکتنه
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 د هندوستان ښځینه الس ته راوړونکې: سندرغاړې لته منګیشکر، متشبثه کیرن موزمدر شوو )Kiran Mazumdar Shaw(، رصافه نینا الل کیدوايي 
)MC Mary Kom( ماري کوم MC  او بوکرسه )Naina Lal Kidwai(

علیشه عبدالله، د بایسیکل په چلولو کې تر ټولو تیزه زغلونکې
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اراده
شهامت او

 )Shovana Narayan( لیکواله: شووانه ناراین

هندوستانۍ میرمن، یو کمیابه کتاب، چې په هیواد کې د یو شمیر ډیر لوړ شخصیت لرونکو ښځو 
په زړه پورې کیسې بیانوي

د هندوستاين میرمنو په اړه خلک بیالبیل او متناقض 

نظرونه لري. فرهنګي نظریې، سمبولونه، دودونه او 

ارزښتونه د هندي ټولنې په اړه په بهرنۍ نړۍ کې ددغه 

انځور په جوړولو کې ځانګړی رول لوبوي. دوی ته د 

جنسیت د رول د توپیر په اړه هم پوهاوی ورکول کیږي. 

هغه بهارت ماته ده. هغه د موروالی او د وفادارې ښځې 

یوه منونه ده. هغه په 19مه پیړۍ کې د اروپايي عاملانو 

لخوا ډیره پاکه او له فضیلته ډکه بلل شوې ده.

په متناقض ډول، دغې د عميل ژوند په پرتله د 

آسامين کتابونو له لوړ وضعیت څخه ډیر خوند اخیستی. 

د حالت، قدرت او موقف مساویتوب هغه څه دي چې 

هغې په پخواين هندوستان کې خوند ترې اخیستی او د 

منځینۍ دورې د بریالیتوب نښه ده. په رښتیني ژوند 

کې، له هغې رسه د هغې د جنسیت له امله تبعیض کیده. 

د هغې په څیر ډیرې د خپلو کورنیو لخوا د زده کړې او 

کارکولو د فرصت له ګټه اخیستلو څخه منع کړی شوې 

دي. د هیواد په هره څنډه کې، د ماشوم زیږونې دغه 

ماشین حالت او امنیت خوندي دی خو که چیرې نارینه 

ماشوم وزیږوي. خو وررسه هر ورځ د جنيس تیري او 

جنيس زورونې قرباين هم ده، ددې رسبیره چې قانون دغه 

ډول تاوتریخوالی منع ګڼلی، او د کاري ځای پالیسۍ یې 

جوړې کړي دي.

ددغې مخینې پر وړاندې، دا د ډیرو ښځو پاکه 

غوښتنه، شهامت، اراده او جرآت څرګندوي چې له 

تبعیضه ډکه پابندیو او اقتصادي زیانونو رسبیره یې په هر 

بیاکتنه
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هندي فیالن د سیند په غاړه له ګرځیدو څخه خوند اخيل چې سیند د اوسیدو لپاره ددوی د خوښې وړ ځای دی
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دغه لوی ډینګ د زیړې مخوکې او تورو لنګیو او پخو په درلودلو مشهور دی

دغه متوسطه اندازه حرشات خوړونکې مرغۍ ځالنده رنګ او لنډ وزر لري 

انځورونه بیړين 
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د ماالبر خړ هارنبیل لوړ او په زړه پورې غږ لري 

نیلجیري پیپیټ )Nilgiri Pipit( چې کله وزورول يش نو غواړي د 
ټیټو ونو په لور ولوځي.

خړه سینه لرونکې او غږ ویستونکې مرغۍ د ګل په شاتو ځان مړوي

د سیلون خلیج بوم مرغه یو تر ټولو کمیاب مرغه دی چې په هندوستان کې پیدا کیږي
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انځورونه بیړين 

خالداره هوسۍ یا چیتل د ظرافت او ښکال په درلودلو مشهورې دي

نارینه آسامين رولر نومه مرغۍ غواړي چې د نسل ګیرۍ په فصل کې ټوپونه ووهي
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پړانګ چې په نګرهول کې یې مخامخ د عکاس د کامرې لینز ته لیدل

میکاک نومه د زمري په څیر لکۍ لرونکي بیزوګیان یوازې په سهیيل لودیځ غاټس 
)Ghats( کې پیدا کیږي

شاهانه ښکال: د هندوستان برب شیرګوور یا هندي میخې د غویانو په کورنۍ کې تر ټولو لوی موجود
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لوی نصواري ماښام شاپارک چې د شپې لخوا ګرځي او هر څه خوري 

سپینه خیټه لرونکی ټکټکی )ووډپیکر( غواړي چې د سیند په غاړه په 
لویو وچو ونو کې ځانته ځالې جوړې کړي

انځورونه بیړين 

تور او نارنجي حرشات نیونکی مرغه یا فاليی کیچر )Flycatcher( چې 
ډیری په لوړه سطحه لرونکو ځایونو کې پیدا کیږي

Snap Shot_pashto.indd   69 26/04/14   4:56 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 6  مۍ-جون 2014   7

د هندوستان ميل مرغه، طاوس په خپله ټوله جلوه کې 
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د مدوماليي )Mudhumalai(، نګرهول 
)Nagarhole(، ویا ند )Wayanad( او بندیپور 

)Bandipur( په ميل پارکو پټن ځایونو کې حیواناتو 
ته لنډه کتنه چې ځینې یې کمیاب او ځینې یې ډیره 

ساده ښکال لري

 )Sreenivasan Ramakrishna( عکاس: راماکرشنا رسینی واسن
)Bajpai Rishi( او ریيش بجپايي

د لوی هارن بیل اثرناکې اندازې او رنګونو د هندوستان په ډیرو قبایيل فرهنګونو او مذهبي مراسمو کې اهمیت لري

MUDHUMALAI 
NATIONAL PARK

BANDIPUR 
NATIONAL 
PARK

NAGARHOLE 
NATIONAL PARK

WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY

دا یوه ډیره لویه

   ځنګيل نړۍ ده

انځورونه بیړين 
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راشی، وګرځی، تجربه

 ترالسه کړی
هندي شهد – په سپیڅيل هند کې ګرځیدنه، د بهرنیو چارو وزارت د عامه 

 )Akanksha Joshi( ډیپلوماسۍ نوښت یوه داسې سفر دی چې د اکنکشه جويش
لخوا تررسه شوی تر څو څرګنده کړي چې هندویزم یعنې څه

کې په عملي ډول ترسره کړي دي. او دا هغه معنی ګانې 

دي چې دا یې ټول عمر په لټه کې وه. پدې فلم کې لور 

هڅه کوي په هغو کیسو پوه شي چې له ماشومتوبه یې 

اوریدلي دي خو په آخر کې د هندوستان ماهیت ترالسه 

کوي. فرانسسکو چې په 20 کلنۍ کې 40 کاله وړاندې 

له هندوستان څخه اسپانیې ته الړ 

وو او اوس بیرته راغلی وايي چې ”د 

ویداس زده کړې له میالد څخه تقریباْ 

3000 کاله وړاندې لیکل شوی خو 

خبرې یې تراوسه حقیقي دی. “هغه 

د هندوستان لپاره خپل تحول او مینه 

په بګواد ګیتا )Bhagwad Gita( پورې 

تړي چې په 51 کلنۍ کې یې لوستلی 

وو. هغه وايي چې د هندویزم تر ټولو 

ښکلی اړخ دا دی چي پدې مذهب 

کې یو کتاب، یو خدای او یو رسم 

نشته. پدې مذهب کې هر شی او 

ټول شیان منل کیږي. جوشي ددغه فلم عکاس او ایډیټر 

دی، راجیو مهروترا )Rajiv Mehrotra( پروډیوسر او 

 )Tulika  Srivastava( همکار ایډیټر او تولیکا سري وستوا

اجراییوي پروډیوسره ده.

هند د نړۍ خلک ځانته راجلب کړل تر څو دلته راشي، 

ژوند پکې وکړي او دغه ځای کشف کړي. د اکنکشه 

جوشي )Akanksha Joshi( لخوا د هندي شهد-په 

هندوستان کې ګرځیدنې په نوم جوړ شوی فلم له خپلو 

والدینو سره د یوې لور خبرې دي، یوه داسې الر چې یو 

ابدي او طبیعي ځای کشف کړي.

دغه فلم د ګنګا سپیڅلي سیند 

غاړو ته د جوشي په رارسیدو پیلیږي. 

د هندوستان د خوش منظره ښکال 

په ښودلو سره دغه 49 دقیقه يي 

فلم د هندي روحانیت زړه ته د دننه 

کیدو یو داسې سفر دی چې له روحي 

طبیبانو او عامو خلکو سره خبرې پکې 

اوبدل شوې دي.

له همالیه څخه پیل تر ټاپووزمي 

هندوستان پورې په سیندونو، غرونو، 

ځنګلونو او غارونو کې په سفر کولو سره 

هغه د هندي مذهب له ډیرو عالمانو سره ګوري او هڅه 

کوي چې له هغوی څخه د هندویزم اصلي معنی ترالسه 

کړي. د هر چا په خبرو کې د مذهبي مراسمو ژورې 

معنی ګانې راڅرګندیږي چې هغې دغه ټول په خپل ژوند 
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نادره ظهیر بابر د هندوستان د تیاتر یو وتلې شخصیت دی

)Neharika Mathur Sinha( راټولوونکې: نیهاریکه ماتور سینا

 هغه ورځې تیرې شوې

 چې پالران او وروڼه به له خپلو 

ځوانو انجونو سره یو ځای 

ګرځیدل چې په تیاتر یا په 

همدغه ډول نورو ځایونو کې به 

یې کار کاوه

ګڼل کیدې خو اوس ډیرې عادي شوې دي. تنظیموونکي 

اوس د تلویزیون ستورو ته د تیاري په څیر د تیاتر کسانو 

ته هم تر ټولو ښې آسانتیاوې برابروي. 

سینام اوس د هندوستان د خلکو د ژوند یوه 

برخه ګرځیدلې. مخکې به ښځې بیخي منع وې. څه 

موده وړاندې، مونږ د اوتر پردیش الله آباد ته اجراتو 

لپاره الړ وو، هغه جینۍ چې د دودیزو کالیو د بدلولو 

مسؤلیت یې درلود په کور کې د بیړين کار پیدا کیدو 

له امله له مونږ څخه الړه. د اجراتو لپاره یوازې یو 

ساعت پاتې وو. ما له یو څو تنه زده کوونکو څخه په 

ښار کې د بل کس پیدا کولو غوښتنه وکړه او په یو څو 

دقیقو کې یې یوه بله انجیلۍ پیدا کړه چې هغه زمونږ 

د تنګ وخت په اړتیا پوهه شوه )یعنې هغې باید په 

دریو ثانیو کې د دودیزو کالیو بدلول اداره کړي وی( 

او خپله دنده یې ډیره ښه تررسه کړه. کله چې زمونږ 

هر څه پای ته ورسیدل جینۍ د شپې ۰۱ بجې له مونږ 

څخه الړه. هغه بیخي یوازې وه او د څارنې لپاره وررسه 

څوک نه وو. هغه ورځې تیرې شوې چې پالران او 

وروڼه به له خپلو ځوانو انجونو رسه 

یو ځای ګرځیدل چې په تیاتر یا په 

همدغه ډول نورو ځایونو کې به یې 

کار کاوه!

د هندي تیاتر سناریو په رښتیا 

هم بدله شوې. ښايي د ژوندیو اجراتو 

سوچه حیرانتیا خلک له یوه رسه ځانته 

راجلب کړي وي!

ګنب د مشهور هندي لیکوال مونيش پریمچند لوبه 
چې د نوي دهيل، هندوستان د رشي رام سنټر په 

تاالر کې د سوریندر رشما لخوا ډایریکټ شوې

فون/انډرویډ  آی  خپل  په 
پلۍ  آر  ک���ې  وس��ی��ل��ه 
ددغې  او  کړی  ډاونلوډ 
لیدلو  فلم  اړون��د  مقالې 

لپاره دغه پاڼه وګوری.

د یی هی مببئ میري جان منایش یوه صحنه

کلتور
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تیاتر د خلکو مالتړ نه لري. خو یوه ځانګړې ګټه چې دهيل 

 Rang Mahotsav( یې لري هغه بهارت رنګ مهوت ساو

 NSD دی چې په کال کې یو ځل د )Bharat

تنظمیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه 

هرني ګروپونه دهيل ته راغواړي. نو یوازې 

په همدې وخت کې د تیاتر تاالرونه له خلکو 

ډک يش.

په کوچنیو ښارونو کې پدې اړه د ویلو 

لپاره بیا نورې کیسې دي. هلته په ځانګړي 

ډول تیاتر ډیر مشهور دی. پدې آخرو کې، 

ما د رییپور )چهتیشګړ( د تیاتر له یوه ګروپ 

څخه جایزه ترالسه کړه. دغه جایزه ماته د 84 

کلن د بانک پخواين کارکوونکي لخوا راکړل 

شوه )هغه ماته دغه جایزه د خپلې خدای بخښلې میرمنې په 

یاد راکړه چې په سینام کې یې کار کړی وو(. د غونډې په 

لړ کې دغه کس په رییپور کې د تیاتر پر ودې اوږدې خربې 

وکړې او مونږ ته یې پدغه ښار کې د تیاتر د صحنې په اړه 

معلومات راکړل. په حقیقت کې، مونږ هم 

پدې غونډه کې یو منایش تررسه کړو. تیاتر 

له مشتاقو حارضینو ډک وو او هغه چا چې 

ټیکټونه نه وو ترالسه کړي له تاالر څخه بهر 

په مته والړ وو. لدې څخه څرګندیږي چې د 

خلکو زهنیتونه په رښتیا هم چې په بدلیدو 

دي.

یو بل شی چې په وخت رسه بدل شوی 

هغه تیاتر ته درناوی دی. پدې ځای کې 

به زه ځانته هم لږ ارزښت ورکړم. کله چې 

مونږ اجراتو ته بلل کیږو، زما ټیم لپاره د ښه 

ټرانسپورټ، ښو خواړو، د پاکو او مناسبو هوټلونو او موټرو 

په ښه تنظیم ټینګار کیږي. پخوا دغه ډول آسانتیاوې استثنا 

 تنظیموونکي

 اوس د تلویزیون 

ستورو ته د تیاري په 

 څیر د تیاتر

 کسانو ته هم تر 

ټولو ښې آسانتیاوې 

برابروي.

د نادره ظهیر بابر لخوا لیکل شوې او ډایریکټ شوې، یه هی مببئ میري جان منایش یوه برخه

تیاتر ورځ په ورځ د اونۍ د ساعتیري مشهور انتخاب 

ګرځي، د اجراتو ځایونه ورځ په ورځ ښه کیږی... سینام 

اوس تقریباً د بیا راژوندي کیدو په حالت کې دی”
ویر داس، د هندوستان فلمي لوبغاړی او د خلکو پر وړاندې مخامخ بریالی کومیډین
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د روستین ابیل )Rosten Abel( لخوا د ډایریکټ شوې  اوتیلو )Othello( یوه صحنه

اوس مهال د هند تیاتر په زړه پورې او پر انرژي دی. له بې شمیره تجربو رسه 

په تیرو شلو کلونو کې لوی بدلون لیدل کیږي. مونږ اوس له خلکو څخه په ډک 

تاالر کې اجرات کوو. اوس مونږ د خلکو لخوا په لویه کچه منل کیږو؛ کورنۍ د 

خپلو کورنیو په مالتړ ګډون کوي. مخکې تیاتر یوازې یو شوق وو خو اوس خلکو 

ته د دندې پیاوړی انتخاب ګرځیدلی او خلک کولی يش چې خپلې غوښتنې 

تعقیب کړي. اوس په ښوونځیو کې هم د یوه مضمون په توګه پیژندل کیږي.

ارویند ګوور )Arvind Gaur(، د سینام پخوانی تجربه کار

کلتور
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په هندوستان کې د بریتانیا قونسلګرۍ لخوا د میډسمر نایټس ډریم )A Midsummer Night‘s Dream( په تنظیمولو رسه خلکو ته د تیاتر بشپړه نوې ژبه څرګنده شوه

د هندي تیاتر د ودې دوه اړخونه دي – شهرت او د کار کیفیت. په هیواد کې د 

تیاتر د منایشونو زیاتول، له تاالرونو څخه بهر لوی قطارونه، پرمختګ او تجربوي 

کارونه هغه څه دي چې ټول خلک یې لیدو ته هڅوي.

کیريت جین )Kirti Jain(، د سینام تجربه کاره او هندوستان د ډرامې ميل ښوونځي پخوانی رییسه
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د هندوستان د
 تیاتر نوې څهره

لیکواله: نادره ظهیر بابر

آد هرن دغه ډول په هندوستان کې د عرصي متایالتو ته په کتو رسه
 د خلکو پاملرنه ځانته راړولې ده

په 1970 مو کلونو کې، کله چې زه د هندوستان په مرکز 

دهيل کې د ډرامې له ميل ښوونځي )NSD( فارغه شوم، په 

مسلکي ډول تیاتیر پر مخ وړل مايل ګټه نه درلوده. د تیاتر تر 

څنګ، مونږ باید د ژوند تیرولو لپاره بیالبیلو ډول نور کارونه 

هم کړي وی. کله کله به په ټول تاالر کې د سټیج پر رس له 

لیدونکو څخه زمونږ کسان ډیر وه خو د وخت په تیریدو رسه 

ډیر بدلون راغلی دی. نن ورځ خلک نه یوازې د سټیج پر رس 

لوبیدلو رسه مینه لري بلکې د تیاتر لوبغاړي هڅوي او احرتام 

ورته لري. اوس مهال په کال کې درې ځله د اجراتو نامتو 

ځای مخکې له مخکې نیول ډیره سخته ده.

د لودیځ هند ممبیي ښار ته هره ورځ په زرګونو خلک د 

لوبغاړي کیدو لپاره راځي او نړۍ ته د خپل استعداد او وړتیا 

څرګندولو لپاره دوی ته یوازینۍ الر تیاتر دی. په حقیقت 

کې، د تیاتر لوبغاړي د خپلو انفرادي ګروپونو جوړول له 

همدې ځای څخه پیلوي. دا ځکه چې په ممبیي کې د تیاتر 

صحنه ډیره په زړه پورې ده. خلک ډیر ورته لیواله دي او په 

خپلو احساساتو رسه تیاتر هڅوي. په ممببي کې د لیدونکو 

کمی نشته. خو په دهيل کې بیا داسې نه ده. په دهيل کې 

کلتور
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د جهان خرسو په جشن کې تصويف موسیقۍ ته د څرخیدونکي درویش ګډه

د تصوف عرفاين الر

د انګلیيس عامل رینولډ اۍ نیکولسن له وینا رسه سم، د تصوف 

کلمه په دریو لویو ژبو: ترکي، عريب او فاريس کې د اسالم د عرفاين 

روحاين عقیدې څرګندونه کوي. ډیری هندي عاملان د تصوف 

د اصطالح په اړه پدې باور دي چې په ټولو انسانانو کې د عرفاين 

احساس څرګندونه کوي.

اسالم په لومړي ځل د هند په ماالبار ساحل کې خلکو ته 

د عريب سمندري سوداګرو لخوا وروپیژندل شو چې وروسته بیا 

د سند په لور او ورپسې په سهیيل پنجاب کې ملتان ته د عريب 

فاتحینو لخوا ورسول شو. په 1035کال کې شیخ عيل حجویري دغې 

ورځې ته د خدای له آمر رسه سم د داتا ګنج بخش )د نامحدودۍ 

شتمنۍ ورکوونکي( ورځې په نوم درناوی وکړ چې د افغانستان له 

غزين څخه الهور ته راغلی وو. نوموړي د تصوف پیژندنې لپاره په 

فاريس کې د کشف املحجاب په نوم لومړی الرښود کتاب ولیکه 

چې مواد یې له عريب رسچینو څخه اخیستل شوي دي. چې په 

همدې توګه د هندي تصوف ښکال پیل شوه او د اسالمي صوفیانو، 

نات یوګانو، بودایانو او هندي عرفانو تر منځ نظرونه او کړنې رسه 

رشیکې شوې.

د صوفیانو د چیشتي الر اصالً هندي الره ده چې د معارص 

افغانستان له چیشت ښار څخه رسچشمه اخيل او دغه ځای د ۹مې 

پیړۍ تر پای پورې د تصوف مشهور مرکز وو. له ځینو دلیلونو رسه 

سم، خواجه معین الدین چیشتي )د تصوف لومړی مال ګڼل کیږي( 

هم د الهور لیدو ته راغلی دی. خواجه د عباديت موسیقۍ ډیر 

شوقي وو او د قطب الدین کاکي )مسلامن عارف صويف( لخوا په 

دهلتیز )Delhiites( کې د سام )sama( عمل رامنځ ته شو.

لدې کبله، موسیقي او تصويف شاعري د تصوف له پیل څخه 

رسه یو ځای شوي چې دغه کار د هندوستان د موسیقۍ، د ذايت 

روحانیت اعرتاف کوي.

تواضع: هو: د تصوف الر، څلور چاپ، د پنجاب صوفیان
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د تصوف راتلونکی د رښتینوالۍ، یووايل او اطاعت ابدي 

ملانځنه ده. د نورو ټولو ملانځنو په څیر، ځان ښودنې او 

څرګندونې ته اړتیا نشته. مهمه روحیه یې راز ساتنه ده. 

دلته پرته لدې چې د انسانانو طبقې، عقیدې یا دیني 

باورونو ته وکتل يش په دروغو فشار راوړل کیږي او د 

رښتیني لټوونکي یا میین په لور یې راکاږي. دلته یو ځل 

بیا د هند موجودیت ته مخ اړول کیږي او فوراً نړیواله بڼه 

غوره کوي. دا د تصوف رښتینی ماهیت دی. نو لدې کبله 

یې نن او له کلونو راهیسې وزرې درلودې چې د تصور په 

حدودو کې الوزي. 

ما په 2001 کې د جهان خرسو د صوفیانه موسیقۍ 

له جشن وروسته په تصوف پیل وکړ. دغه جشن په 

دننۍ لټې او د صوفیانه شاعرۍ په ملانځنې رسه تکامل 

ومونده. د کشمیر له درې څخه راپورته کیدل او دهيل ته 

په رارسیدلو رسه ماته ددغه ځای پټ حقیقت څرګند شو. 

ماته د سیايس ځواک د لوبې عبثوالی معلوم شو. د خرسو 

په څیر ما هم دغه حالت هم دننه او هم بیرون احساس 

کړو. ما ولیدل چې د کشمیر خامويش څنګه ددې لوبې 

ښکار ګرځیدلې. له هغې لږ وخت وروسته، آواد او ټول 

هند ددغو دسیسو ښکار شول. زه ورو ورو پدې پوه شوم 

چې زما په وجود کې دننه د بې وزلو خلکو د الهام یوه 

نړۍ وه چې باید کشف او یو شکل ورکړل يش. او ددې 

ټولو هر څه المل جهان خرسو وو چې د ژوند په سفر کې 

زمونږ د روح الرښود وو.

سږ کال یې د سیايس تردید له امله په مخه کې 

خنډ درلود. زه پوره ډاډمن یم چې تصوف به ډیر زر په 

پراخه کچه وده ومومي ځکه د خلکو په زړونو کې یې 

ریښې مونديل دي. ددې ټولو رسبیره، په تصوف کې د روح 

عظمت هم ملانځل کیږي.

د څرخیدونکو درویشانو په اړه د هرنمند احساس

ددغې لیکنې لیکوال هندي فلم جوړونکی، فیشن ډیزایرن، شاعر او هرنمند دی

د هرنمند کیالش راج لخوا په پاڼه د صويف د اوبو رنګ نقايش
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د خلیل محمد ابن حسن عيل لخوا د فارس په اسطرالب کې د قرآين آیت غږولد صوفیانو څرخیدنه یو ډول عبادت – د خدای په یاد ساتنه ده

د جهان خرسو صويف د موسیقۍ په جشن کې د عابده پروین اجرات
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د تصوف دودیزه ګډه د عبادت یو ډول دی

پورې تړيل دي چې د دنیوي ځواک برعکس او د صوفیانو 

لخوا نفي ګڼل کیږي. حقیقاً، کله چې اسالمي امپراطوري 

جوړه شوه او حرضت حسین د اسالم د خلیفه یزید، 

ځمکنی عظمت رد کړ، هغه غوښتل چې هندوستان ته د 

تګ اجازه ورکړل يش. وړاندیز یې ونه منل شو او د کربال 

په جنګ کې شهید شو )دغه پیښه د محرم په ۰۱مه له 

اسالمي جنرتۍ رسه سم په ۱۶ کال کې د اکتوبر په ۰۱، 

۰۸۶ کال کې په کربال سیمه کې رامنځ ته شوه چې اوس 

مهال دغه سیمه په عراق کې میشته ده(.

سید عيل حجروي لومړی صويف وو چې د هند په 

خاوره یې قدم کیښوده. وروسته د هغه الر د حرضت 

خواجه معین الدین چیشتي لخوا تعقیب شوه نوموړی 

لیکيل دي چې:

’دین است حسین است، دین پناه است حسین 

رس داد نه داد در دست یزید 

حقه کی بنايي الاله است حسین‘

’حسین زمونږ دین دی 

زمونږ د باور پناه ده 

چا چې خپل رس وبایللو خو یزید ته یې رس ټیټ نه کړو

او حسین ابدي شهادت ترالسه کړ

چې له الله پرته هیڅ بل معبود نشته. ‘

د عريب ټکو یا لغاتونو هرني تفسیر کله چې یې په خپل عبادت 
کې تکراروي یا په یادوي له خدای رسه د صويف الره نوره هم 

نږدې کوي

Culture-Sufism_Muzaffar Ali_pashto.indd   55 26/04/14   7:43 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 5  مۍ-جون 2014   3

مظفر عيل د عابده پروین لخوا ویل شوې دوبیتي ته غوږ نیولی چې نامتو تصويف موسیقي ده
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د روحانیت په لټه کې

لیکوال: مظفر عيل

تصوف د ځان بیرونۍ او دننې پیژندنې یو بهیر دی. پدغه 

حالت کې ته له شاوخوا نړۍ رسه تړل کیږي، په هغې کې 

شخړې او ناهمغږي وینې او ددې رسبیره، ګورې چې ستا 

په روح کې د خدای ترحم د انعکاس په شکل څرګندیږي. 

او د همدغه بهیر له الرې یوه داسې توازن ته رسیږي 

چې د ښکال د موجودیت د احساس ضمیر له منځه وړي 

او انسان، د خالق له نهايي ځواک رسه تړي. زما په نظر 

تصوف همداسې یوه حقیقت ته ویل کیږي. پدې کار 

رسه انسان ته د اولیاوو د ژوند، د هغوی د 

پیغامونو او د تسلیمۍ او ځان سپارنې له 

الرې ځان څرګندیږي.

زما کتاب، پاڼې زیړې شوې – د 

  The Sufis of Awadh( آواد صوفیان

- A Leaf Turns Yellow( د صوفیانو 

آخري پیغام دی. دغه کتاب له مرګ 

څخه وړاندې د مرګ په اړه دی. صويف 

له ونې څخه د رژیدلې پاڼې په څیر ژوند 

کوي او پدې مته وي چې د سفر پای یې 

هیڅوايل ته ورسیږي. دا خربې د هغو 

اولیاوو په اړه دي چې د آواد په خاوره یې 

قدم کیښوده او دغه خاوره یې د یو ځای 

ژوند کولو او د رحم د فرهنګ له الرې 

د تل لپاره خوش بویه کړه. آواد د زړه په 

زور حکومت کوي. خلک د خدایانو په څیر خلک له زړه 

څخه مني او له زور څخه تیریږي. دا د رام ځمکه ده. 

دغه ځمکه د هغو خلکو یادونه کوي چې ځان له نورو 

پورته ګڼل نه غواړي او نه یوازې مذهبي تعصب ته بلکې 

انساين ارزښتونو او روحانیت ته ارزښت ورکوي. کله 

چې خلک د آواد لیدو ته راځي نو دوی د ځمکې شاوخوا 

هغه ناڅرګندې وړانګې ګوري چې د خلکو په مخونو 

کې څرګندیږي. د ښو ټاکل شویو موضوعاتو یوه سلسله 

څرګندوي چې دغه ډول کمیابې پدیدې دغې خاورې ته 

ځانګړتیا ورکړې او خپله ښکال د هندوستان، د کوچنۍ 

وچې او نړۍ له نورو برخو رسه رشیکوي. دلته یوازې د 

یو بل د درک پلونه رامنځ ته کیږي او یوه داسې نړۍ 

رامنځ ته کیږي چې هلته هیڅ پوله ونه اويس او انسانان 

ټول په یو ډول وي. د خپل نفوذ پراخولو لپاره د ځان له 

السه ورکول زمونږ د ژوند تراژیدي ده او له مونږ څخه 

هغه خوش بويي اخيل چې نړۍ زمونږ په 

لور راکاږي. حقیقتاً، پداسې حالت کې 

لدې وړاندې چې خپله خاوره مونږ ومني، 

پاتې نړۍ به هم مونږ ومني.  خو زمونږ 

هدف باید سیمه ایز واويس. ویل کیږي 

چې تصوف په ۹-۰۱ پیړۍ کې رامنځ ته 

شوی. ځکه هر هغه څه چې په اسالم کې 

منل کیږي په تصوف کې هم شته. اسالم 

د حرضت محمد)ص( د بې مثاله ژوند 

له الرې او له حرضت عيل )رض( رسه د 

خدایي رازونو په رشیکولو له تصوف رسه 

مرسته وکړه ترڅو نن یې دغه بڼه غوره 

کړې.

د تصوف روحیه په هندوستان کې 

تل ترتله موجوده وه. دا د مینې هغه 

خوش بويي ده چې د اسالم پیغمرب هم احساس کړې 

ده. په یوه حدیث کې پیغمرب )ص( فرمایيل چې اسالم د 

هندوستان له الرې پراختیا موندلې او همدغه ډول تصوف 

هم. ډیری صوفیان د پیغمرب)ص( په کورنۍ پورې اړه 

لري او ددغې مینې د رسچینې په لټه کې یې په همدغه 

میراث کې ژوند کړی او ددغه تجسس په لړ کې یې تر 

هندوستانه الر موندلې ده. دا خربې ټولې په روحي لټې 

 د تصوف

 راتلونکی د 

یووالي  رښتینوالۍ، 

او اطاعت ابدي 

لمانځنه ده. د نورو 

ټولو لمانځنو په 

څیر، ځان ښودنې او 

 څرګندونې

 ته اړتیا نشته. مهمه 

 روحیه یې راز

 ساتنه ده.

لکه څنګه چې تصوف تل ترتله په هندوستان کې موجود دی؛ په تصوف کې د مینې او ښکال په طبیعې 
ژبه خربې کیږي.
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هغه سوله ساتونکي چې د UNMISS د هندوستان نظامي قولې اردو 
رسه یو ځای خدمت کوي د پایبور، جنګويل آیالت، سهیيل سوډان په 

بازاري سیمه کې په پښو ګزمه کوي

ګورمک کې د هغوی 32 کسیز کاروان تر برید الندې 

ونیول شو. په سوډان کې زمونږ شاوخوا 2,200 رستیري 

په دوه ګنډکونو ویشل شوي وو یو یې په جنګويل او بل 

یې په ماالکال کې د 2011 په جوالیي کې په رسحد 

کې له سوډانیانو رسه یو ځای میشت وو.  

په دوهمه سومالیه کې د ملګرو ملتونو 
عملیات، 59-1993: په سومالیه کې د ملګرو 

ملتونو د سولې رامنځ ته کولو د نوښتونو په دوهم پړاو 

کې، له هندوستان، پاکستان، مرص او کاناډا څخه 

28,000 کسان چې 20,000 یې رستیري او 8,000 

یې لوژستیکي او ملکي کارکوونکو وو وګامرل شول. له 

هندوستان څخه، 66 خپلواکې پیاده لوا چې د بیهار، مهر، 

د JAK دوه ټوپک او 3 میکانیزه پیاده او 7 ګرځنده څخه 

جوړ وو پدې ماموریت کې ګډون وکړ. 

د ملګرو ملتونو د یمن د څارنې ماموریت 
64-1963: کله چې په 1962 کې په شاميل یمن 

کې کورنی جنګ رامنځ ته شو ځکه دغه هیواد په هغه 

وخت کې له مرص څخه جال شوی وو، ملګرو ملتونو 

دغه ماموریت په الره واچولو تر څو ډاډ ترالسه کړي 

چې یوازې په یمن پورې محدود دی او یوه نړیواله پیښه 

نه ده ځکه په 1963 کې سعودي عربستان او مرصف 

پکې ښکیل شول. دغه دنده UNYM ته سپارل شوې 

وه. که څه هم جنګ په یو کال کې پای ته ورسیدو خو د 

تاوتریخوايل رسغړونو مخنیوي او ډاډ ترالسه کول چې 

له وعدې رسه سم سعودي عربستان او مرص په جنګ کې 

ښکیل نه دي خپلو عملیاتونو ته دوام ورکړ. 

کانګو: د هندوستان سوله ساتونکي په کانګو کې له 
څو کلونو راهیسې اوس مهال کار کوي تر څو هیواد ته 

د سولې راستنیدل ډاډمن کړي چې د جنګي یاغیانو 

لخوا ګډه وډه شوې ده. په کانګو کې د هندوستان دغه 

استازیتوب له څلورو پیاده کنډکونو، د جنګي طیارو 

درې قولې اردو، د عمومي موخو 11 چورلکو او څلور 

کشفي چورلکو څخه تشکیل شوی. دوی نه یوازې د 

خلکو د ساتنې لپاره  24 ساعته ګزمې تررسه کوي بلکې 

اسايس آسانتیاوې لکه اوبه، سپورت او د یتیامنو لپاره 

ځایونه هم چمتو کوي. دغه څلورو پیاده کنډکونه له 

150 تنه پرسونل، د هوانوردۍ قولې اردو، دوهمې درجې 

روغتونونو او نظامي څارونکو څخه جوړه ده چې مرشي 

چې MONUC د ځواکونو قومندان ډګرجرنال بابکر ګۍ 

لخوا تررسه کیده.

ډاډ ترالسه يش. نور دوه ماموریتونه یې له هغې وروسته 

تررسه شول. 

په بوسنیه او هرزیګونیه کې د ملګرو ملتونو 
ماموریت، 2002-1995: د UNMIBH فرمان 

له مخې په بوسنیه او هرزیګونیه کې د قانون حاکمیت له 

ادارو رسه مرسته لکه د سیمه ایزو پولیسو اصالح او بیارغونه، د 

شته قضايي سیستم د فعالیتونو ارزونه او د پولیسو او هغو ادارو 

د فعالیتونو نظارت او تفتیش چې د قانون او تنظیم په ساتنه 

کې ښکیل دي. 

سوډان، 2011 څخه تراوسه پورې: د آخر کال په 
اپریل کې، د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ماموریت 

پر مهال په سهیيل سوډان کې هندي رستیري شهیدان 

شول چې د جنګويل آیالت د تاوتریخوايل په ګیره سیمه 
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له حرکت رسه همکاري
آسامين خولۍ، پنځه دقیقه يي 

مستند فلم چې د آشوک ریانا 
لخوا جوړ شوی، د ملګرو ملتونو 

د سولې ساتنې په ماموریتونو کې 
د هندوستان د نظامي رستیرو 
او د پولیسو د ماموریت ونډې 
یې په لنډه توګه مستند کړې 

ده.  پدغه فلم کې په ماموریتونو 
کې د هندي سوله ساتونکو ځای، 
منل، مسلکیتوب اهمیت ښودل 

شوی. دغه فلم د ملګرو ملتونو د 
سوله ساتنې په ماموریت کې د 

هندي رستیرو د شاملیدو او ځان 
ښه ثابتولو د څرنګوايل په نریشن 
پیلیږي. بیا د منطق او معلوماتو 

له الرې ثابتوي چې هندي 
سوله ساتونکو د سولې ساتنې 

په ماموریتونو کې څنګه دومره 
اهمیت ترالسه کړو.

د هندوستان نظامي قولې اردو د برشي حقونو لپاره په جنګويل آیالت، سهیيل سوډان کې د ماموریت د ساحوي لیدنې په نظارت رسه امنیت ډاډمنوي

 نوښت
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له جنګ وروسته خلکو ته د کور، د روغتیا ساتنې او خواړو 

خدمتونه وړاندې کړي دي. په حقیقت کې، د ملګرو 

ملتونو د همغږۍ جوړولو په ماموریت کې په لومړي ځل 

یوازې د ښځو مشرتکه قطعه له هندوستان 

څخه استخدام شوه. یوازې له ښځو جوړه 

دغه قطعه په 2007 کې لیربیا ته ولیږل شوه 

تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل مخه 

ونیيس چې له جنګ وروسته سیمو کې د 

نارینه سوله ساتونکو لخوا له ښځو رسه د ناوړه 

چلند په اړه راپورونه زیات شوي وو. کومو 

ښځو چې پدې ماموریت کې ګډون 

کړی وو نورو خلکو ته هم دا روحیه ورکړه 

چې یوازې د ښځو قطعې ولیږي. د 

 )EME( میخانیکي او الکرتونیکي انجنیرانو

قولو اردو د هندوستان د قطعو د داخيل برخې په توګه د ملګرو 

ملتونو په ماموریتونو کې له کلونو راهیسې په دوامدار ډول 

کار کوي چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ځواکونو 

په توګه فعالیت کوي. د EME 211 څانګې ورکشاپ 

ټولی لومړۍ قطعه وه چې په 1961 کال کې یې د 

سولې ساتنې په ځواکونو کې په بهرنۍ خاوره کې 

برخه واخیسته. د ویاړ بله پاڼه په 2004 کال 

کې صادره شوه چې د سولې په نړیوال 

ماموریت کې د هندي رستیرو ګډون پکې 

وستایل شو. خو په نړۍ کې سوله راوړل 

مونږ ته په لویه بیه متامه شوې ده. د ملګرو 

ملتونو د سولې ساتنې په بیالبیلو عملیاتونو 

کې له 160 څخه زیاتو هندي سوله ساتونکو د 

خدمت کولو په ترڅ کې خپل ځانونه له السه 

ورکړي دي. 

د ملګرو ملتونو د انګوال د پلټنې 

ماموریت: دغه ماموریت په دریو فازونو ویشل 

شوی وو: 91-1988، 95-1991، 97-1995. لومړی 

فاز یې د 1989 په جنوري کې په انګوال کې د کورين 

جنګ پر مهال پیل شو تر څو د کیوبایي رستیرو د وتلو په اړه 

211 EME د 

 څانګې ورکشاپ 

ټولی لومړۍ قطعه 

وه چې په 1961 کال 

کې یې د سولې ساتنې 

په ځواکونو کې په 

بهرنۍ خاوره کې برخه 

واخیسته.

په لومړي مخ کې هندي سوله ساتونکي چې په سهیيل سوډان کې د ملګرو ملتونو له ماموریت )UNMISS( رسه خدمت کوي، په اکوبو، جونګيل آیالت، سهیيل سوډان کې د 
شپې لخوا مترینونه تررسه کوي: )چپ لوري ته( د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د ماموریتونو ادارې )MONUC( د هندي قولو اردو یو غړی په نوي جوړ 

شوي عملیايت مرکز کې ګزمه تررسه کوي )ښي لور ته( د UNMISS د سوله ساتونکو د هندوستان نظامي قولې اردو د یوې لنډې مودې لپاره د ګزمې پر مهال 
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د مارچ په 29مه د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو نړیوالې ورځې د ملانځنې په ویاړ، غواړو 
د نړۍ په سطحه د سولې ساتنې په برخه کې د هندوستان هڅو ته لنډه کتنه وکړو

لیکوال: سومنته راتوړ

کله چې د نړۍ په هره برخه کې سوله راغلې، هندي 

رستیرو یې د ساتلو ناهیيل نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د 

سولې ساتنې په عملیاتو )UNPKO( کې له 65 څخه 

په 40 ماموریتونو کې له سل زرو څخه د زیاتو هندي اردو او 

پولیسو ونډه لیدل شوې ده. د 2012 کال په اپریل کې، له 

8,000 څخه زیاتو هندي کارکوونکو د نړۍ په نهو ځایونو 

کې له UNPKOs رسه مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو 

د 2014 جنوري له ارقامو رسه سم، اوس مهال د هندوستان 

7,837 سوله ساتونکي د ملګرو ملتونو له ځواکونو رسه مرسته 

کوي. په رسمي ډول، هندوستان د ملګرو ملتونو د سوله 

ساتونکو دریم لوی مرسته کوونکی هیواد رسه.

د هندي رستیرو لومړۍ لښکرکيش په 1950 کال کې 

په کوریا کې پیل شو کله چې هندوستان خپل د لومړیو 

مرستو رستیري او ساتندویه ځواکونه د جنګ بندیانو ساتنې 

او د قربنیانو پاملرنې لپاره ولیږل. له هغې وروسته هندوانو 

په منځني ختیځ، کانګو، کمبوډیا، موزمبیک، سومالیه، 

روانډه، انګوال، سیري لیوين او ایتوپیا-ایرترا کې د سولې 

ساتنې په ډیرو ماموریتونو کې ونډه واخیسته. رستیرو 

د نړیوالې سولې

           په لور ګامونه

 نوښت
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تر 2025 پورې به 100 میلیارده امریکايي ډالرو ته پورته يش. لدې کبله، 

هندوستان باید د افریقایانو ثابتې ودې لپاره خپل وړاندیز نور هم لوړ کړي. 

اوس مهال هندوستان په خپلې ګټې کې خپل ځای ثابت ساتلی چې له 

تیرو څو لسیزو راهیسې یې جوړ کړی او اقتصاد پوهان پدې باور دي چې 

د هندوستان لپاره دا یوه بهرتین موقع ده چې د افریقا د پراختیا له حالت 

څخه د ځان جوړولو لپاره نهايي ګټه پورته کړي.

په افریقا کې د هندوستان د 
پراختیا پروګرام

تر ITEC الندې، په افریقا کې ګڼ 

شمیر متخصصین په بیالبیلو څانګو کې 

 JS ،روزل شوي دي. الوک کامر سینا

)DPA-I(، د بهرنیو چارو وزیر وایي، ددې 

رسبیره، د پام وړ په ځانګړو برخو کې 

د بیالبیلو هیوادونو په غوښتنه ځانګړي 

پروګرامونه جوړ شوي دي. پدې آخرو 

کلونو کې، مونږ په افریقايي هیوادونو 

کې د لوړو تعلیمي ادارو په جوړولو 

اخته یو. د ظرفیت جوړونې نوښتونو 

ته دوه مهم عنارص اضافه شوي – د 

مخ پر ودې هیوادونو لپاره د اعتبار د 

امتیاز د خطونو غځول، په ځانګړي په 

افریقا کې، چې دغه کار به لدوی رسه له 

هندوستان څخه د توکو او خدمتونو په 

واردولو کې مرسته وکړي او د زیربنايي 

پراختیا پروژې به په الره واچوي، او د 

ترالسه کوونکو هیوادونو لخوا د پراختیا 

له منل شویو لومړیتوبونو رسه سم د 

ظرفیت جوړول. موزامبیک او ایتوپیا له 

هندوستان څخه د کریډیټ د خطونو 

دوه تر ټولو لوی ترالسه کوونکي هیوادونه 

دي. د پراختیا د همکارۍ د نوښت دریم 

عنرص د پروژې همکاري ده.

په روانډه، افریقا کې د تشبث کاروان پر مهال په ICT بس کې زده کوونکو د مبایل 
انټرنټ له خدمتونو څخه ګټه پورته کړه

د افریقا لوی اقتصاد ته عمومي کتنه

* دغه ډیټا په 2010 کال پورې اړه لري رسچینه: IHS اقتصاد؛ C-GIDD؛ میکنيس )McKinsey( نړیوال انسټټیوټ؛ سیټي سکوپ 2.2؛ د نړیوال تجارت نظارت؛ د 
میکنيس )McKinsey( څیړنه

د هندوستان اوسنی 
حالت

)2013(

د افریقا راتلونکی
 )2015(

د افریقا اوسنی حالت
 )2013(

1.9  ټریلیونه امریکايي 
ډالره

5.3  ټریلیونه امریکايي ډالره
2.1 ټریلیونه امریکايي 

ډالره 
GDP

)اسمي(

1.1  ټریلیونه امریکايي 
ډالره

3.6  ټریلیونه امریکايي 
ډالره 

1.3  ټریلیونه امریکايي ډالره د مستهلکینو لګښت )اسمي(

822 میلیونه 845  میلیونه 618 میلیونه د کار وړ نفوس 

*51 103  *54 هغه ښارونه چې له 1 څخه زیات خلک لري

197  میلیونه 194  میلیونه 108  میلیونه  هغه کورنۍ چې احتیاطي عاید لري

873  میلیونه 1,141  میلیونه  815 میلیونه  د مبایل کاروونکي
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همکاري

مۍ-جون 2014   n        n 4هند ليد  6

کلیدي ګواښونه په ګوته کوي – د فزیکي زیربنا تنګون، د 

سیمه ایزې پیسې نوسانات او د ماهر برشي ځواک کمښت. 

هغه رشکتونه چې لدغو ګواښونو څخه راوتلی يش په افریقا 

کې د سوداګرۍ بې شمیره فرصتونه لري. 

 )Shishsir Priyadarshi( شیيش پرییادريش

د نړیوال تجارت ادارې د پراختیا څانګې رییس 

وایي چې  پراختیايي همکاري دوه کلیدي 

اړخونه لري – د همکارۍ د هڅې اثر چې 

څنګه هر ډالر یا روپۍ دومره لرې ځای ته 

ځي او د هغې پایداري. افریقايي هیوادونه 

یوازې په هغه حالت کې ګټه کولی يش چې 

هندوستان معلومايت ټکنالوجۍ او د منځنۍ 

کچې زیربنا ته پاملرنه وکړي – چې دغه برخې 

به په راتلونکو کلونو کې ډیره ښه وده وکړي 

او خلک به پرمختليل يش. مته کیږي چې 

افریقا به تر 2025 پورې یوازې په الکرتونیکي 

حکومتدارۍ او بانکدارۍ کې له 30 میلیارده امریکايي ډالرو 

څخه 90 میلیارده امریکايي ډالرو ته پورته يش او د IT او 

ITeS 2.5 میلیونه اضايف کاري ځواک لپاره اړتیا ولري.

په راتلونکو دوه کلونو کې مته کیږي چې د افریقا 

30 ښارونه به په هندي بازارونو کې لوی مستهلکین وي. 

د هندوستان د ارزښت موضوع او د پراختیا لپاره د افریقا 

اړتیا ځینو سکتورونو ته لومړیتوب ورکړی 

لکه پوهنه، زراعت او زیربنا، دواجوړونه 

او روغتیايي پاملرنه، مرصفیدونکي شیان، 

د معلومايت ټکنالوجۍ خدمتونه، انجنیري 

مشورې او کوچني تجاريت موټر. هندوستان 

به په ټیټه بیه د نوښت/عملیې منونې، لوړ 

ماهر کاري ځواک، او تشبث او په خدمت 

والړ فعالیت وړاندې کړي. ددې رسبیره، د 

هندوستان تجاريت ټولنې لپاره ډیره د ارزښت 

وړ ده چې د پانګونې لپاره بلل شوي دي. دا 

یوه داسې موقع ده چې هندوستان د خپلې 

پانګونې خطر د راتلونکي لپاره ډاډمنوي او 

افریقا ته تګ یو بهرتین کار دی ځکه په نورو 

بازارونو کې له پانګونې څخه کمه ګټه ترالسه کیږي. له 2003 

 60 FDI څخه تر 2013 پورې په افریقا کې د هندوستان

ملیارده امریکايي ډالره ده او اټکل شوې چې له 2013 څخه 

هیوادونه  افریقايي 
یوازې په هغه حالت 
کې ګټه کولی شي 

چې هندوستان 
ټکنالوجۍ  معلوماتي 
او د منځنۍ کچې 
زیربنا ته پاملرنه 
وکړي ځکه دغه 

برخې به په راتلونکو 
کلونو کې ډیره ښه 

وده وکړي

انډیاافریقا )هندوستان افریقا(: د تشبث په کاروان کې یي رشیک راتلونکي ګډون وکړ چي د 2014 کال په مارچ کې د ایجوکیټ او روانډه پراختیايي بورډ لخوا په الره 
اچول شوی وو. دغه کاروان په روانډه، افریقا کې د ځوانانو تر منځ د هند-افریقا د سیالۍ د پرمختګ لپاره لوی فرصت رامنځ ته کړ.
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خو افریقایان له دغې ستونزې څخه د خالصون لپاره 

له هندوستاين رشکتونو رسه ډیر لیوالتیا لري. د بیلګې 

په توګه، اغلې ماریا کیوانوکه )Maria Kiwanuka(، د 

اوګنده د مالیې، پالن جوړونې او اقتصادي 

پراختیا وزیرې په کنفرانس کې غوښتل 

چې د هندوستان او افریقا تر منځ د تعامل 

اوسنۍ سطحه څرګنده کړي. هغې وویل؛ 

مونږ د اوګنده د پانګونې ادارې په جوړولو 

رسه د جواز ورکولو پروسه تازه کړې ده چې 

د واحد مرکز په توګه به د پانګونکو اړونده 

مسایلو ته ځواب وايي. دا یوه نیمه دولتي 

اداره ده چې د ميل اقتصادي ودې لپاره به 

د شخيص سکتور او د اوګنده د حکومت 

په مشارکت فعالیت کوي. لدې څخه 

څرګندیږي چې دغه هیوادونه هڅه کوي 

تر څو د مستقیمو پانګونو او ونډې راجلبولو 

په موخه د پانګونکو پر مخ ستونزو راکمولو لپاره ګامونه 

پورته کړي. مته کیږي چې په افریقا کې د همکارۍ د 

حل الرو چارو په منلو رسه د هندوستان شخيص سکتور 

ګټه ترالسه کړي. دغه جزیره په نړۍ کې هندي رشکتونو 

لپاره ښه مرکز جوړیدلی يش خو دلته ځینې ګواښونه هم 

شته لکه د افریقا ټوټه ټوټه جغرافیه. هندوستان باید د 55 

بیالبیلو هیوادونو په غوښتنو هم ځان پوه 

کړي ځکه هر هیواد ځانته فرهنګ، دودونه 

او چلند لري.

که څه هم، ډیرو هندي رشکتونو 

خپل ځانونه چمتو کړي او په افریقا کې 

د پانګونې موضوع ته خوش بین دي. 

سنجۍ کرالسکر )Sanjay Kirloskar(، د 

کرالسکر برادرز رشکت رییس او مدیریتي 

رییس وايي چې هندي رشکتونه باید په 

افریقا کې د سیمه ایزو برشي رسچینو د 

روزنې په برخه کې مرسته وکړي. روزل 

شوی سیمه ایز کاري ځواک د افریقا ثابتې 

صنعت جوړونې لپاره یوه کیيل ده. هغه 

وايي چې د هندوستان AAA ټکنالوجي د افریقا په صنعتي 

سکتور کې ښه تړاو لري. منوج کوهيل، د بهاريت رشکت 

مدیریتي رییس په هندوستان کې د پانګوونکو لپاره درې 

 هندوستان

  باید د 55

  بیالبیلو

 هیوادونو په 

 غوښتنو هم

 ځان پوه کړي ځکه 

هر هیواد ځانته 

 فرهنګ، 

 دودونه او

 چلند لري
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 په تیره یوه

 لسیزه کې، 

ثابت  افریقایانو 

چاپیریال  سیاسي 

انفالسیون  ولیده، 

یې راښکته شو، د 

حکومت له پورونو او 

د تبادلې د بیې له 

 نوساناتو

 سره مخ شول.

چپ لور ته: په نوي دهيل کې د مارچ په 9مه، 2014 د شخيص غونډې 
افتتاحیه مراسم

پورته: د شخيص غونډې پر مهال نندارتون

بدلون ورکولو لپاره به د کانګو جمهوریت ولسمرش ښاغلی 

دینیس سوسو ګوسو )Denis Sassou Nguesso( په روان 

کال کې هندوستان ته رسمي سفر ولري.

CII او میکنيس )McKinsey( د 

’د افریقا ځواک پرانیستلو لپاره رشیک 

السونه – د افریقا په لور د هندوستان نوی 

صنعت‘ په رسلیک یو راپور خپور کړو. 

پدغه راپور کې د افریقا د ودې اوسط له 

2013 څخه تر 2025 پورې %5 ښودل 

شوې چې په آسیا او منځیني ختیځ کې 

دوهم مقام لري. پدې کار رسه هندوستان 

لپاره د پانګونې فرصتونه بې کچې زیات 

شول. د لوی اقتصاد فکتورونه هم دغه 

حرکت ګټور بويل. لومړی، په تیره لسیزه 

کې، افریقایانو ثابت سیايس چاپیریال 

ولیده، انفالسیون یې راښکته شو، د 

حکومت له پورونو او د تبادلې د بیې نوساناتو رسه مخ 

شول. دوهم، دغه خلک د سوداګرۍ آسانو فعالیتونو لپاره 

الرې جوړوي – لکه د سوداګرۍ اصالح الرې چارې، د 

مخابراتو غیردولتي کول، د مالیو راکمول، د انرژۍ د 

سکتور اصالحات او همداسې نور. دریم، د نورو ځلیدونکو 

اقتصادونو په پرتله په FDI کې لوړو السته راوړنو دغه ځای 

د پانګونو لپاره د پام وړ مرکز ګرځولی 

او له 2005 کال راهیسې یې پورته کیدل 

پیل کړي چې اکرثیت یې د تولید او په 

خدمتونو والړو سکتورونو کې ده. څلورم، 

مته کیږي چې د مرصوونکو لګښت تر 

2025 پورې 2.2 ټریلیونه امریکايي ډالره 

پورته يش او پدغه برخه کې %80 زیاتوالی 

د منځینۍ درجې په کورنیو کې راځي چې 

شاوخوا 190 میلیونه کیږي. په راپور کې 

ویل کیږي چې افریقا د معدنو ځانګړی 

مرکز دی او د کرهنې پیاوړي اساسات لري 

چې د کشفیدو په مته دي. د افریقا په 

څیر راژوندی کیدونکی بازار د هندوستان 

رشکتونو لپاره له ځانه رسه ګواښونه لري. د زیربنا عمومي 

خنډونه، د ماهر کاري ځواک کمښت او د مايل خدمتونو 

ځوان سکتور هغه ګواښونه دي چې لدې کار رسه پیلیږي 
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لسیزه وړاندې، هندوستان له همدغه پړاو رسه مخ وو چې 

افریقا اوس وررسه مخ ده. لدی کبله هندوستان په نړیوال 

تجارت کې د هغوی د سوداګریزو موخو تررسه کولو لپاره 

ښه همکار دی. افریقا هم د هندوستان ایدیولوژۍ او 

پوهاوي ته ښه راغالست وايي. 

د 2014 کال په مارچ کې، د هند 

افریقا پروژې په همکارۍ کې د هندوستان 

صنعت د CII(-EXIM( بانک د اتحاد 

د کنفرانس پر مهال، راجات ګوپته، د 

میکنيس او کو )McKinsey & Co( رییس 

وویل؛ هندوستان د افریقا د FDI له ټول 

کورنی جریان )1,013 میلیارده امریکايي 

ډالرو( څخه %6.5 )6.4 میلیارده امریکايي 

ډالره( مرسته وکړه چې وړاندې به د 

امریکې متحده آیاالتو، د عربو متحده 

اماراتو، فرانسې او بریتانیې لخوا ورکول 

کیدې. او هندوستان په افریقا کې د 

پانګونې لپاره په بې شمیره سکتورونو کې 

نورې ډیرې موخې هم لري. تر 2025 

پورې، هندوستان به له افریقا رسه د 150 

میلیاردو امریکايي ډالرو په ارزښت تجاريت فرصتونه 

ولري. ښاغلی آناند رشما، د هندوستان د سوداګرۍ او 

صنعت وزیر وايي چې 21 مه پیړۍ به د هندوستان، آسیا 

او افریقا پیړۍ وي. هغه وايي چې د هندوستان-افریقا 

همکاري ځانګړې او مختلفه ده او د سهیل له سهیل 

رسه د همکارۍ د روحیې څرګندونه کوي. هندوستان 

په 2008 او 2011 کال کې د هندوستان افریقا د انجمن 

د جلسو د لومړۍ او دوهمې غونډې له دایرولو راهیسې 

د زیربنايي او پراختیايي پروژو لپاره له افریقا رسه له 

10 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه د زیاتو مرستو وعده 

کړې ده او په افریقا کې د 70 سوچه 

افریقايي او سیمه ایزو تعلیمو ادارو د 

جوړولو همکاري کوي. هغه د پیرودونکو 

د کریډیټ په اړه ځانګړې یادونه وکړه 

چې ددوی وزارت لخوا د هندوستان د 

رشکتونو د پانګونې د مالتړ لپاره معريف 

شوي دي.

په دغه کنفرانس کې د پام وړ هیواد 

د کانګو جمهوریت وو چې ددغه هیواد 

 Isidore( لومړي وزیر، ایزیدور مووبه

Mvouba( چې د صنعت مسؤل وو، د 

هندوستان حکومت او د هغوی د هیواد 

کلیو ته د برښنا رسولو، شهري ټرانسپورټ 

او له نورو صنعتونو رسه یو ځای د خواړو 

د کیفیت د کنټرول پروژو په برخه کې یې 

د هندوستان صنعتي رول په اړه خربې وکړې. هغه ځینې 

سکتورنه لکه زراعت او د کښت پروسس کولو، معادن، 

تیلو، سیاحت او د مايل خدمتونو په ګوته کړل چې د 

هندوستان پانګونې پدغو برخو کې لوی بدلون رامنځ ته 

کولی يش. د دواړو هیوادونو تر منځ د اړیکو سطحې ته د 

د هندوستان او 

افریقا له اجالسي 

لومړۍ او دوهمې 

غونډې له دایرولو 

هندوستان  راهیسې 

له افریقا سره 

زیربنايي او 

پروژو  پراختیايي 

لپاره له 10 میلیاردو 

څخه د زیاتو 

امریکايي ډالرو 

وعده کړې ده.  

په شخيص غونډه کې د نندارتون د افتتاح مراسمو پر مهال ډاکټر موټسوهۍ تومس تباين، د لسیتو سلطنت لومړی وزیر؛ ښاغلی نوول این ټاټا، د CII افریقا کمیټې 
عمومي رییس او د ټاټا نړیوال رشکت مدیریتي رییس؛ ښاغلی انند رشما، د هندوستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر او اغلې ارنچه ګونزالیز، په نړیوال تجاريت مرکز کې 

اجراییوي رییسه
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		 	 هندوستان	غواړي	چې		
راتلونکې	افریقا	جوړه	کړي	 	

تر 2025 پورې په افریقا کې د 150 میلیاردو امریکایي ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ زیاتو فرصتونو رسه 
هندوستان غواړي چې له افریقایانو رسه د پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو پر بنسټ دغې جزیرې ته د اقتصادي 

پراختیا په موخه مخه کړي. 

 )Sanjeev Bhar( لیکوال: سنجیو بهر

BRICS	)برازيل،	روسیه،	هندوستان،	چین	او	جنويب	افریقا(	

یو	مهم	اتحاد	دی	چې	د	دوه	اړخیزو	همکاریو	له	الرې	په	هر	

هیواد	کې	د	اقتصادي	پراختیا	او	پرمختګ	په	اړه	خربې	کولی	

يش.	خو	کله	چې	د	افریقا	جزیرې	ته	پام	وکړې	نو	د	هندوستان	

د	پام	ډیر	وړ	ځای		جنويب	افریقا	دی.	پدې	هیواد	کې	لوی	

فرصتونه	لیدل	کیږي	او	له	اټکل	شوې	GDP	څخه	مته	کیږي	

چې	د	اوس	مهال	له	2.1	ټریلیونو	امریکايي	ډالرو	څخه	به	تر	

2025	پورې	5.3	ټریلیونو	ته	پورته	يش.	مته	کیږي	چې	دغه	

فرصتونه	به	د	هندوستان	د	سوداګرۍ	اتحادیې	لخوا	کشف	يش	

او	هندوستان	غواړي	ددغه	هیواد	د	اقتصاد	د	څرخ	تاوولو	لپاره	

د	لوبې	بدلوونکي	رول	ولوبوي.	ددغه	کار	د	ګټې	ډیر	اړخونه	د	

هندوستان	او	افریقا	تر	منځ	نږدیوالی	او	فرهنګي	تړاو	دی.	

هندوستان	لدغې	جزیرې	رسه	پیاوړې	اړیکې	لري	او	

دومره	نږدې	دوستي	وررسه	لري	چې	افریقایانو	ته	یې	په	

ځان	د	اتکاء	زهنیت	ورکړی.	د	هندوستان	د	دولتي	ادارو	

او	رشکتونو	په	اړه	تاریخ	پروت	دی	چې	د	افریقا	له	تولیدي	

سکتور	رسه	یې	د	مستقیمې	پانګونې،	اغیزمن	پوهاوي	او	د	

مهارتونو	لیږد	له	الرې	بې	شمیره	مرستې	کړې	دي.	افریقا	چې	

غواړي	د	پراختیا	بلې	سطحې	ته	وده	وکړي،	په	هندوستان	دا	

باور	کولی	يش	چې	ثابت	مهارت	له	الرې	پر	مخ	وړلی	يش.	یوه	

په	نوي	دهيل	کې	د	مارچ	په	9مه،	2014	د	هند-افریقا	د	پروژه	يي	همکارۍ	د	CII-EXIM	بانک	په	لسم	کنفرانس	کې	د	نندارتون	د	افتتاح	پر	مهال	ښاغلی	چندراجیت	
بنیرجي،	د	CII	عمومي	رییس؛	ډاکټر	موټسوهۍ	تومس	تباين،	د	لسیتو	سلطنت	لومړی	وزیر؛	ښاغلی	انند	رشما،	د	هندوستان	د	سوداګرۍ	او	صنعت	وزیر؛	ښاغلی	سنجۍ	

	CMD	رشکت	برادرز	کرلوسکر	د	کرلوسکر،
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نوښتونه به د دواړو غاړو سیمه ایز اقتصاد لپاره 

اسايس انګیزه رامنځ ته کړي. لکه څنګه چې 

وزیر صاحب ویيل وو، دغه تفاهم لیک د درې 

ژبې رسیلنکا لپاره د 10 کلن ميل پالن مالتړ لپاره 

تخنیکي همکاري برابروي او زیاته کړې یې وه؛ 

مونږ پدې باور یو چې په رسیلنکا کې د څو ژبنیو 

ټولنو تر منځ د همغږۍ او ميل اصالح د ودې 

لپاره دا یو مهم نوښت دی. 
د وزیر لخوا د هندوستان د تعهد په ټینګار کې 

د رسیلنکا د اسايس قانون د 31مې اصالح او د هغو 
جوړولو بشپړ تطبیق هم شامل وو تر څو د واک ګټور 
انتقال رامنځ ته يش. د قانون له دغې اصالح رسه سم 
په لنکا کې والیتي شوراګانې جوړې شوې او سینهايل 

او تامیل یې د هیواد رسمي او انګلیيس یې د تړلې ژبې 
په توګه اعالن کړې.

چپ لور ته: ښاغلی سلامن خورشید په 2013 اکتوبر کې 
رسیلنکا ته د خپل رسمي سفر پر مهال په کوملبو کې د 

IPKF په یاد غونډه کې او الندې چپ لور ته: د هندوستان 
د بهرنیو چارو وزیر د رسیلنکا په شاميل والیت کې د 

هندوستان کور جوړونې پروژې ګټه اخیستونکو ته د تصدیق 
نامو د ورکولو په حال کې. 
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وکړي. همدغه ډول، امتحاين پروژه چې د 1,000 کورونو 

رغول پکې شامل وو د 2010 په نومرب کې پیل او د 2012 په 

جواليي کې پای ته ورسیده. له هغې وروسته د پاتې 49,000 

کورونو د تطبیق د څرنګوايل په اړه له رسیلنکا رسه تفاهم 

لیک السلیک شو. دوهم پړاو چې په شاميل او ختیځو والیتونو 

کې د 43,000 واحدونو ودانول او رغول 

پکې شامل وو د 2012 په اکتوبر کې پیل 

شو. په حقیقت کې، د 1,372 کروړه هندي 

کالدارو په ارزښت دغه پروژه تراوسه پورې د 

بالعوضې مرستو یوه تر ټولو لویه پروژه وه چې 

د هندوستان حکومت لخوا په بهر کې پلې 

شوې دي. په 2013 کې د مالک محور منونې 

رسه سم په شاميل والیت کې  10,184 کورونه 

بشپړ شول. موخه دا ده چې ودانیزې چارې 

تر 2015 پورې پای ته ورسیږي. 

رسیلنکا د هندوستان لخوا د ورکول شویو پراختیايي 

کریډیټ په ترالسه کوونکو کې یو تر ټولو لوی ترالسه 

کوونکی دی. د 167.4 میلیونه ډالرو د کریډیټ په خط 

کې د کوملبو-ماترا ریل ګاډي سونامي ځپلی خط بیارغول 

شوی او له نویو امکاناتو برخمن دی. د ریل او د مالونو 

د لیږد ریل الرو جوړولو لپاره د 800 میلیونو ډالرو نور 

کریډیټ چې له میداویچچییا )Medawachchiya( څخه 

تر مادو، له مادو څخه تر تيل منار، له اومنتايي څخه تر 

پاالیي، له پااليي څخه تر کانکسینتورايي پورې د ریل ګاډي 

الرو ودانولو او په شاميل رسیلنکا کې د سینګنال جوړونې 

او مخابرايت سیستمونو تنظیمولو لپاره بیلې شوي کار یې 

پیل شوی دی. مته کیږي چې دغه کار به د روان کال تر 

پای پورې بشپړ يش. 

د نشنل ترمل انرژۍ رشکت او سیلون 

برښنا بورډ تر منځ هندوستان د ګډې 

پانګونې په توګه د پاليل هوايي ډګر، 

کانکسینتورايي بندرګاه، په جفنا کې 

د فرهنګي مرکز ودانیزو چارو، د دواړو 

هیوادونو تر منځ د برښنايي شبکو داخيل 

تړاو، په دیکویا کې د 150 بسرتیز روغتون 

جوړولو او په سیمپور کې د ذغالو انرژۍ 

رشکت تنظیمولو په پروژو کې ښکیل دی. 

هندوستان د خپلو بالعوضه مرستو له الرې 

د هیواد په بیالبیلو سیمو کې په دوامداره توګه د پوهنې، 

روغتیا، ټرانسپورټي تړاو، د کوچني او متوسط تشبث پراختیا 

او روزنې په برخه کې د پراختیايي پروژو مرسته کړې ده. 

د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغيل سلامن خورشید 

چې په تیر اکتوبر کې یې له جفنا څخه لیدنه وکړه په 

خپلو خربو کې ټینګار وکړ چې هندوستان د بیاودانونې 

او بیارغونې لپاره په خپلو هڅو کې له اغیزمنو خلکو رسه 

د مرستو په خپل تعهد والړ دی. مونږ پدې عقیده دغه 

هندوستان په دوامداره 

توګه د پوهنې، روغتیا، 

ټرانسپورټي تړاو، د 

کوچني او متوسط 

تشبث پراختیا او روزنې 

په برخه کې د پراختیايي 

پروژو مرسته کوي

همکاري
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د رسیلنکایي ځواکونو او LTTE تر منځ د درې لسیزې اوږد 

وسلوال جنګ راهیسې چې په 2009 کې پای ته ورسید، که 

څه هم د لنکن رستیرو لخوا د تامیل ماهي نیوونکو د ویشتلو 

په څیر غمجنې پیښې هم رامنځ ته شوې خو د هندوستان 

او رسیلنکا تر منځ په بیالبیلو برخو کې د پرلپسې دوه 

اړخیزو تبادلو د پام وړ برخه د هیواد په وچه 

 )IDPs( کې له کورنیو بې ځایه شویو کسانو

لپاره د پراختیايي مرستې پروژو تطبیق وو 

چې د دواړو هیوادونو تر منځ ېې د دوستانه 

اړیکو په ساتلو کې مرسته کړې ده. 

دوه غاړې غواړي چې خپلې 2,500 کلنۍ 

پخوانۍ تاریخې اړیکې پر مخ بوځي او 

دا خربه هغه وخت ښه څرګنده شوه چې 

هندوستان په جینوا کې د ملګرو ملتونو د 

برشي حقونو د شورا په پریکړه لیک کې د 

نه ګډون اعالن وکړ چې په رسیلنکا کې د لګیدلو جنګي 

جرمونو څیړنه تررسه يش. هندوستان ویل چې پدغه 

پریکړه کې د شاميل تامیل تر تسلط الندې سیمه کې د 

رسیلنکا لخوا د بیاپخالینې هغه هڅې له پامه غورځول 

شوې چې د ټاکنو تنظیمول هم پکې شامل دي. مونږ، 

هندوستان اندیښمن یو چې پدې پریکړه لیک کې د 

هغوی له هڅو رسه د مرستې پر ځای د هیواد هڅې شاته 

غورځول کیږي او قصداً غواړي چې حالت پیچيل کړي. د 

وسلوالې شخړې تر پای پورې د برشي ګواښ لوی ځواک 

چې کابو 300,000  تامیيل ملکي وګړو کیدل د کورنیو 

بې ځایه شویو کسانو په کمپ کې یې ژوند کاوه، همدا 

المل وو چې د هندوستان حکومت پریکړه وکړه چې دغه 

له خطر ډک کار په غاړه واخيل او له خلکو 

رسه عادي ژوند ته د راستنیدو مرسته 

وکړي. له کورنیو بې ځایه شویو کسانو رسه 

د هندوستان په بیړنیو برشي مرستو کې د 

کورنیو مرستو2.5 سوه زره بستې، د بیړنيو 

طبي مرستو واحد جوړول چې له 50,000  

څخه د زیاتو کسانو درملنه یې وکړه، له 

یو میلیون څخه زیات د رس پټولو ترپالونه 

او د موقتو کورونو جوړولو لپاره څلور لکه 

بوجۍ سیمټ او د کرهنیزو فعالیتونو 

لپاره95,000  بستې مواد شامل وو. 

د هندوستان حکومت اوس غواړي چې د کورنیو بې ځایه 

شویو کسانو لپاره کورنه جوړ کړي. په 2010 کې هندوستان 

 Rajapaksa( ته د رسیلنکا ولسمرش ښاغيل ایم راجاپکسا

M( د راتګ پر مهال، لومړي وزیر ډاکټر من موهن سینګ 

اعالن وکړ چې هندوستان به په رسیلنکا کې د 

50,000 کورونو د بیارغونې پروګرام مالتړ 

مونږ، هندوستان 

اندیښمن یو چې پدې 

پریکړه لیک کې د 

هغوی له هڅو سره 

د مرستې پر ځای 

د هیواد هڅې شاته 

غورځول کیږي
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له کورجوړونې څخه نیولې تر برشي مرستو پورې او له روغتیايي توکو څخه نیولې تر کرهنیزو 
فعالیتونو پورې، د هندوستان حکومت غواړي چې د رسیلنکا خلکو رسه پدې ټولو برخو کې 

مرسته وکړي تر څو زر تر زر خپل عادي ژوند ته راستنه يش

لیکوال: وینیت واهي

هندوستان او رسیلنکا خپلې تاریخي

   اړیکې نورې هم پیاوړې کړې

همکاري
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څخه الیوس، مالیزیا، مراټویس، سیشیلیس، ګویانا، 

ترینیداد او توباګو، ایتوپیه، لیزوتو، موزمبیک، منیبیا او 

اوګندا ګټه پورته کړې ده.

د آفتونو پر مهال مرسته

هندوستان طبیعي آفتونو ځپلو هیوادونو ته بیړنۍ 	 

مرستې رسولې دي. 

دغه مرستې چې نغدې پیسې یا همدغه ډول 	 

نورې بخشيش مرستې وې د کانګو جمهوریت، 

لبیا، بنګالدیش، فیجي، سوریا او میامنار ته 

رسوول شوې دي.

د امکان سنجولو مطالعې یا څیړنې

د C-DAC لخوا د تنزنیا د اروشا د نیلسن منډیله د 

 )NM-AIST( ساینس او ټکنالوژۍ په افریقايي پوهنتون

کې د ICT رسچینو مرکز تنظیم لپاره د امکان سنجولو 

څیړنه تررسه شوه.

وګړو لپاره د دندې پر مهال د روزنې آخري فاز. 

iiv. انډونیزیا: په ایکاه، انډونیزیا کې په ساختامين سکتور 

کې د مسلکي روزنې مرکز لپاره د دندې پر مهال د روزنې 

آخري فاز په 2012 کې بشپړ شو. 

iiiv. د ډومینیک جمهوریت: په 2011 کال کې د ډومینیک 

جمهوریت په سنټیاګو کې د معلومايت ټکنالوژۍ مرکز 

افتتاح شو. روزنه دوام لري. 

xi. مالدویز: د هند او مالدویز د دوستۍ په ویاړ د کوربتوب 

او سیاحت د زده کړو پوهنځي اته پوړیزه ودانۍ په مال کې 

جوړه شوې ده.

بهر ته د متخصصینو لیږل

د دولتونو او نړیوالو ادارو په غوښتنه، په ملکي او دفاعي 

څانګو کې 26 متخصصین بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي تر 

څو د معلومايت ټکنالوژۍ، تفتیش، حقوقي چارو، زراعت، 

فارمسۍ، احصاییې او ډیموګرافۍ، عامه ادارې او منسوجات 

په برخه کې سال مشورې او پوهاوی ورکړي. له دغو خدمتونو 
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 له دغو

 خدمتونو څخه 

الیوس، مالیزیا، 

مراټویس، 

ګویانا،  سیشیلیس، 

ترینیداد او توباګو 

ګټه پورته کړې ده.

دغه مسؤلیت د اپریل په 1، 2010 کې د مالیې 

وزارت د اقتصادي چارو له ریاست څخه بهرنیو چارو 

وزارت ته وسپارل شو. د 2012 او 2013 په لړ کې، د 

کوملبو پالن غړیو هیوادونو ته 500 روزنې ورکړل شوې. 

له دغو روزنه څخه 90 یې د کوملبو پالن سکرټریټ ته 

وسپارل شول.

دفاعي روزنه

دفاعي روزنې چې د دفاعي خدمتونو درې 

څانګې لري او په همکارو هیوادونو کې په 

دفاعي تاسیساتو پورې اړه لري دوام لري. د 

2012 او 2013 په لړ کې، همکارو هیوادونو 

ته 1,500 دفاعي روزنې ورکړل شوي دي. 

دغه کورسونه عمومي او ځانګړي وو چې 

د امنیتي او سرتاتیژیکې مطالعو، د دفاع 

مدیریت، د یاغیانو پر وړاندې د مبارزې او 

په ځنګل کې د جنګ تخنیکونو او ځوانو افرسانو لپاره یې 

پدغو دریو برخو کې اسايس کورسونه لرل.

د پروژو او پروژو اړوند فعالیتونه

د لرغونو آثارو ساتنې، معلومايت او کمپیوټري 

ټکنالوژۍ او کوچنیو او متوسطو تشبثو په برخه کې ګڼ 

شمیر دوه اړخیزې پروژې تررسه شوې دي. موخه یې د 

اړینو فزیکي زیربناوو او د ظرفیت جوړونې تنظیم وو تر څو 

اوږدمهالی ثبات ډاډمن يش.

تر تطبیق الندې اسايس پروژې:

i. کمبوډیا: د تا پروهم )Ta Prohm( معبد ساتنه او 

بیارغونه.

ii. الیويس PDR: د ASI لخوا په واټه پو کې 

ساتنه او بیارغونه.

iii. سوریه: د دمشق په ICT مرکز کې دوه 

کلن ابتدایي روزنیز کورس تررسه شو. 

iv. ګریناډه: په 2011 کال کې د TCI مرکز 

افتتاح شو او د C-DAC یوه متخصص پدې 

ځای کې روزنیز پروګرام پیل کړ.

v. ویټنام: د معلومايت او مخابرايت ټکنالوژۍ 

په برخه کې د هند او ویټنام د پرمختللو 

رسچینو مرکز )ARC-ICT( په 2011 کې افتتاح شو. په 

هندوستان کې د C-DAC په څانګه کې د ویټنام روزل شویو 

متخصصینو لخوا دغه کورس پر مخ وړل کیږي.

vi. زیمبابۍ: د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو پروژې چې په  

2007 کې پیل شوې او په 2012 کې بشپړه شوه د زیمبابۍ 
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پدې آخرو کلونو کې د ITEC رسچینې د همکارۍ پروګرامونو لپاره کارول کیږي

هیوادونو اړتیاوو ته په کتو رسه د بیالبیلو سیستمونو په پام 

کې نیولو رسه د هندوستان د زده کړو په 26 مرکزونو کې په 

500 برخو کې روزنې ورکوي.

د ملکي وګړو د روزنې پروګرام

د 2012 او 2013 په لړ کې، 161 مخ پر ودې هیوادونو ته په 

سهم ورکولو رسه تر SCAAP /ITEC الندې له 8,000 څخه 

زیاتو ملکي وګړو ته د اړوندو هیوادنو غوښتنو او ګټو ته په 

کتو رسه روزنې ورکړل شوې. د ملکي وګړو روزنیز پروګرام 

47 تعلیمي ادارې لري، شاوخوا 280 کورسونه تررسه کوي، 

ډیری یې لنډ مهايل او د مهارت او ترتیب په بیالبیلو برخو 

کې د مسلکي کار کولو لپاره کار ورکوي. دغه روزنې د مايل 

چارو او حسابدارۍ، تفتیش، بانکدارۍ، پوهنې، پالن جوړونې 

او ادارې، پارملاين زده کړو، د جرمونو ثبت، منسوجاتو، کلیو 

ته د برښنا رسوونې، د وسایلو ډیزاین په برخه کې دولتي 

چارواکو یا نورو کسانو ته ورکول کیږي. ددې رسبیره، د 

کلیو پراختیا، SMEs او د تشبث پراختیا اړوندو عمومي 

کورسونو ډیر ګډونکوونکي راجلب کړي دي.

ځانګړي کورسونه

د SCAAP /ITEC همکارو هیوادونو له غوښتنې رسه سم، 

 LRS ځانګړي کورسونه تررسه شوي لکه په نوي دهيل کې د

د سل او تنفيس ناروغیو په انسټټیوټ کې یوه ارمانیایي 

جراح ته د سینې د جراحۍ عميل روزنه؛ په نوي دهيل کې 

د ټاکنو د مدیریت اصولو او په IIDEM کې د فعالیتونو 

ځانګړی کورس؛ په نوي دهيل کې په HSMI کې د بوټان د 

ښاروالۍ انجنیرانو لپاره د ښاري زیربنا د مدیریت ځانګړی 

کورس او همداسې نور.

)TCS( د کوملبو له پالن رسه سم د تخنیکي همکارۍ طرحه

په آسیا او پاسفیک کې د همکاریو او اقتصاد ټولنیزې 

پراختیا لپاره د کوملبو پالن د دولتونو تر منځ سیمه ایزه 

اداره ده چې په 1951 کال کې د هیوادونو اقتصادي او 

 ټولنیزې پراختیا لپاره جوړه شوه. د کوملبو پالن

 د سهیيل-سهیيل تخنیکي همکارۍ د طرحې د برخې 

په توګه، زمونږ دولت د کوملبو پالن 18 هیوادونو ته د 

لپاره TCS پیل کړ. تخنیکي مرستو چمتو کولو 
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هندوستان د کولمبو 

په پالن کې د آسیا 

غړیو هیوادونو 

ته  ګډونکوونکو 

هراړخیزې او 

مساوي روزنې 

ورکوي

همکاري
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SME/د کلیو پراختیا	 

تخصص	 

تخنیک	 

چاپیریال او د تجدید وړ انرژي	 

د پروژې اړونده همکاري

هندوستان د ITEC همکارو هیوادونو رسه 

د پروژو متقابل رضایت پر اساس مرسته 

کوي چې د هغوی رسچینو او اړتیاوو ته 

له مناسبو ټکنالوژیو او مهارتونو رسه د 

زیربناوو آسانتیاوې رامنځ ته کړي. د پروژې 

د همکارۍ له الرې، هندوستان د مهارتونو، 

ټکنالوژیو او برشي رسچینو وړتیاوې لري. ډیرې دوه اړخیزې 

پروژې یې په ځانګړي ډول د لرغونو آثارو ساتنې، معلومايت 

ټکنالوژۍ او د کوچنیو او متوسطو تشبثونو )SMEs( په برخه 

کې رس ته رسولې دي.  د امکان سنجونې څیړنې او مشوريت 

خدمتونه هم وړاندې کوي.  

د هندي متخصصینو لیږل

د پراختيايي فعالیتونو په برخه کې د مرستې لپاره ملګرو 

هیوادونو هندي متخصصین لیږل دي. متخصصین د ستونزو 

په اړه څیړنې کوي او پرته لدې چې په سیمه ایز ټولنیز 

اقتصاد او فرهنګي چاپیریال غرض ووهل يش د حل الرو چارو 

سال ورکوي.

څیړنیز سفرونه

د ITEC همکارو هیوادونو له غوښتنې رسه سم تررسه کیږي. 

د پام وړ ځانګړې برخې په ګوته کیږي او د دوه یا دریو اونیو 

لپاره پروګرام جوړیږي چې په لړ کې یې هییتان تعلیمي 

ادارو، د روزنې مرکزونو یا د عالقې وړ ځای ته وړل کیږي.

د تحفې/بخشش په توګه د وسایلو ورکول

دولت په پراختیايي برخه کې د ITEC همکارو هیوادونو 

رسه مرستې په موخه تحفې/بخششۍ ورکوي. دغه تحفې/

بخششۍ معموالً د ملګرو هیوادونو په غوښتنه او د سیايس 

مرشتابه لخوا د کړو تعهداتو رسه سم ورکول کیږي.

د آفتونو پر مهال مرسته

 هندوستان طبیعي آفت ځپلو هیوادونو ته برشي

 مرستې لکه خواړه، غله دانه، دوا او نغدې پیسې ورکوي. 

 ITEC ددغه پروګرام ملانځلو لپاره د سپتمرب  15مه د

ورځې په نوم نومول شوې ده. ددغې ورځې 

د ملانځلو لپاره د SCAAP /ITEC همکارون 

هیوادونو تر منځ هندوستان ددوی کوربه 

وي. په ډیرو هیوادونو کې، د ITEC فارغینو 

دوستانه ټولنې جوړې کړي او د فیس بوک له 

الرې رسه په اړیکه کې دي. 

د همکارۍ بل پروګرام د کوملبو پالن 

د تخنیکي همکارۍ طرحه چې په 1950 کال 

کې یې پیل وکړ د کوملبو پالن هیوادونو ته 

تخنیکي مرستې چمتو کوي. هندوستان د 

آسیا غړیو هیوادونو ګډونکوونکو ته هراړخیزې او مساوي 

روزنې ورکوي تر څو د  HRD له الرې د هغوی اداري 

او تخنیکي وړتیاوې لوړې کړي. د 2010 اپریل راپدیخوا 

د بهرنیو چارو وزارت ته د کوملبو پالن د TCS د ادارې 

مسؤلیت ورکړل شوی دی. هندوستان د کلومبو پالن 
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  له سرچینو

 څخه د سیمې په 

 کچه او د

 سیمو تر منځ د 

همکارۍ لپاره ګټه 

پورته شوې ده
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ګټلی دی. د فارغینو له شبکو رسه همکاري د ITEC د کلنۍ 

ورځې د فعالیتونو له الرې د پیاوړتیا په حال کې ده چې په 

دولتي ادارو او په خارج کې د ټولنیزو شبکو د وسایلو له الرې 

په الره اچول کیږي. 

د نظریې، په الره اچونې، اجرا او تررسه 

کوونې پړاونو له الرې په بهر کې د هندوستان 

د همکارۍ د پروژو اغیزمنې ادارې لپاره د 

بهرنیو چارو وزارت د پراختیايي همکارۍ 

 /ITEC جوړه کړې ده. د )DPA( اداره

SCAAP پرګرامو الندې برخې لري:

د ITEC د همکارو هیوادونو استازو 	 

ته په هندوستان کې )ملکي او دفاعي( 

روزنه

پروژې او د پروژو اړونده فعالیتونه لکه د امکاناتو 	 

مطالعې او مشوريت خدمتونه

بهر ته د هندي پوهانو هییت لیږل	 

څیړنیز یا د مطالعې سفرونه 	 

د ITEC همکارو هیوادونو له غوښتنې رسه سم د 	 

وسایلو تحفې/بخشيش

د آفتونو پر مهال مرستې رسول	 

د هندوستانو په بیالبیلو لوړو مرکزونو کې د مخ پر ودې 

هیوادونو خلکو ته په ملکي او دفاعي برخه کې 

د روزنیزو کورسونو وړاندیز کیږي. 

د ملکي خلکو د روزنې پروګرام: پدې 

برخه کې 47 تعلیمي ادارې دي چې 280 

له غوښتنې  کورسونه لري. روزنیز پروګرام 

رسه سم ورکول کیږي او موضوعګانې یې د 

مخ پر ودې هیوادونو له لیوالتیا رسه سمې 

ټاکل کیږي تر څو په پراخو او بیالبیلو 

او تنظیامتو رسه یې کارونه  مهارتونو 

مسلکي يش. دغه کورسونه په اوه برخو 

ویشل شوي دي:

حسابداري، تفتیش، بانکداري او مايل چارې	 

معلومايت ټکنالوژي، مخابرات او انګلیيس	 

مدیریت	 
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په دوامدار ډول ګڼ 

ګډونکوونکي  شمیر 

روزنیزو کورسونو 

ته راجلب کړي دي 

چې په هندوستان 

کې د تعلیمي ادارو 

لخوا ورکول کیږي

همکاري
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روزنیز پروګرامونه او د ظرفیت جوړول د ITEC یو له لویو فعالیتونو څخه دی

دغه پروګرام د هندوستان د لومړين لومړي وزیر 

جواهر الل نهرو د نظر زیږنده وه او د الل بهادر شسرتي 

په مرشۍ پیل شو. د  ITEC په الره اچولو پریکړه پدغه 

لومړي باور په دلیل ونیول شوه چې ”د متقابل تړاو او یو په 

بل باندې د تکیې اړیکو جوړول نه یوازې د معمولو نظرونو 

او ارمانونو لپاره اړین وو بلکې د جامدو اقتصادي بنیادونو 

رامنځ ته کولو لپاره هم ډیر اړین وو. په 

یوې مختلطې او تصوري بهرنۍ پالیسۍ کې 

تخنیکي او اقتصادي همکاري یو له ډیرو 

مهمو فعالیتونو څخه وګڼل شو. “

پدې آخرو کلونو کې، د ITEC له 

رسچینو څخه د سیمې په کچه او د سیمو تر 

منځ د همکارۍ لپاره ګټه پورته شوې ده لکه 

د سهیيل ختیځې آسیا د هیوادونو اتحادیه 

)G-15 ،G-77 ،)ASEAN، د څو سکتوریزو 

تخنیکي او اقتصادي همکارۍ لپاره د بنګال 

خلیج نوښت )BIMSTEC(، د میکونګ ګانګا 

همکاري )MGC(، د افریقا اقتصادي کمیسیون، افریقايي 

اتحادیه )AU(، د افریقا او آسیا د کلیو د پراختیا اداره 

)AARDO(، سوچه افریقايي پارملان، د کاریب جزیرې ټولنه 

)CARICOM(، د رشیکو ګټو هیوادونه، د نړیوالې سوداګرۍ 

اداره )WTO(، د سیمه ایزې همکارۍ لپاره د هند سمندر 

عمومي اتحادیه )IOR-ARC( او د هند-افریقا د لوړپوړو 

چارواکو غونډه. د ITEC او د هغه خور پروګرام، د ځانګړو 

رشیکو ګټو د افریقايي همکارۍ پروګرام )SCAAP( الندې، 

په آسیا، افریقا، ختیځه اروپا، التیني امریکا، کاریب جزیره، 

د پاسفیک او کوچنۍ جزیرې هیوادونه رابلل شوي چې د 

هندوستان په پراختیايي تجربې کې ګډون وکړي.

له دغه پروګرام رسه سم د بیالبیلو 

فعالیتونو د پایلې په توګه، اوس د هند د 

وړتیا په اړه د نورو هیوادونو تر منځ داسې 

څرګند او وده کوونکی پوهاوی رامنځ ته شوی 

چې هندوستان تخنیکي مهارتونو او وررسه 

د روزنې فرصتونه، مشوريت خدمتونه او  د 

امکاناتو څیړنې یا مطالعې چمتو کولی يش. 

دغو پروګرامونو د مخ پر ودې هیوادونو تر 

منځ بې کچې پیرزوینه او رښتینې همکاري 

رامنځ ته کړې ده.

د ملکي او دفاعي روزنې تر پروګرامونه 

الندې ITEC او SCAAP په دوامدار ډول ګڼ شمیر 

ګډونکوونکي روزنیزو کورسونو ته راجلب کړي دي چې د 

هندوستان په تعلیمي ادارو کې هم په دولتي او هم په شخيص 

سکتورونو کې تررسه کیږي.

د پراختیايي همکارۍ په برخه کې ITEC پیاوړی نوم 
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ITEC د هندوستان د دوه اړخیزه همکارۍ پروګرام مهم عنرص او خوځنده برخه ده چې د 

همکارۍ په بیالبیلو برخو کې لیدل کیږي

همکاري
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د هند او یوه همکار هیواد تر منځ د ټکنالوژۍ نوښتګرې همکارۍ له 
الرې د مخ پر ودې هیوادونو اړتیاوو ته په کتو رسه د هندوستان دولت 

د هندوستان تخنیکي او اقتصادي همکارۍ )ITEC( په نوم د دوه 
اړخیزه همکارۍ پروګرام په الره واچوه. دغه پروګرام د سپتمرب په 

15مه په 1964 کې د هندوستان د کابینې له پریکړې رسه سم پیل شو 

او له همدغه پروګرام رسه سم همکار هیوادونه د هندوستان پراختيايي 
تجربې ته راوبلل شول چې د شپږو لسیزو په لړ کې یې د یوه آزاد ملت 
په توګه ترالسه کړې وې. نن ورځ، ITEC د هندوستان د دوه اړخیزه 

همکارۍ پروګرام مهم عنرص او خوځنده برخه ده چې د همکارۍ په 
بیالبیلو برخو کې لیدل کیږي.
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فیس بوک په هندوستان کې 93 میلیونه کاروونکي لري، چې دوهم یې متحده 

آیالتونه 75 میلیونه کاروونکي لري. په مبایل کې )د 2013تر ډسمبر پورې(، وټس 

اپ په هندوستان کې 36 میلیونه فعال کاروونکي لري. نوی وارد شوی ایمکسیټ 

)Mxit( موخه لري چې له منځنۍ طبقې څخه 500 میلیونه کاروونکي ترالسه کړي. 

په حقیقت کې د هندوستان د سامرټ فون کاروونکو نړۍ په خپلو ګوتو کې نیولې ده

چې د مسینجر له الرې له خرڅوونکي رسه داسې 

معامله وکړې لکه په دوکان کې چې له دوکاندار 

رسه چانه وهې. لکه، که چیرې خرڅوونکی تاته د یو 

يش 1,000  روپۍ نرخ درکړي او ته غواړې 

چې په 700 روپۍ یې اخيل نو د مسینجر له الرې 

یې کولی شې. ددغه اپلیکیشن د سودا اخیستنه 

په بیالبیلو کټګوریو ویشل شوې لکه د سړیو، 

ښځو، ماشومانو د فیشن او کورين وسایل چې د مبایل او 

DTH بیاچارجولو په ټاکنو مجهز او په پۍ ټیم کې 

مخکې له مخکې موجود وي. 

د ګوګل نقشې )Google Maps(: که چیرې بل ځل 

غواړی چې په مال کې د خپلې خوښې وړ برانډ پلورنځي 

ځای معلوم کړی چې چیرته میشت دی یا غواړی پوه 

شی چې د پخوانۍ پاچاهۍ تر ټولو زیات مجسمه 

يي مصنوعي محصوالت د موزیم په کوم کونج کې 

موجود دي، له ګوکل میپس یا ګوګل نقشو څخه مرسته 

وغواړی چې له کاروونکو رسه مرسته کوي تر څو د 

کورنیو نقشو له الرې ځانګړی ځای ولټوي او موقعیت 

یې معلوم کړي. د ګوګل کورنیو نقشو رسه تاسې په 

وړیا توګه کولی شی چې د 75 مشهورو کورنیو ځایونو 

د ودانیو مفصلو پالنونو ته الس رسی ولری. دغه ځایونه 

له بوپال، کویمباتور، چندینګړ، دهردون، جیپور، کوچي، 

لکنوو، لودهیانا او مرادآباد څخه غوره شوي دي.

ویزیټ بریټینز Visit Britain‘s BIB( BiB(: د 

بریتانیا د سیاحت هیئت، ویزیټ بریټیین د بالیود 

د انځورونو د سفر اپلیکیشین خلکو ته وروپیژنده، 

بالیووډ په بریتانیا )BiB( کې له هندوستان څخه 

تلونکو مسافرینو رسه په بریتانیا کې د رخصتیو تیرولو 

په برخه کې مرسته کوي. د مبایل دغه اپلیکیشن په 

انډروییډ )Android( او iOS دواړو آلو کې موجود 

دی، او یو شمیر هغه ځایونه پکې ځای په ځای شوي 

چې هندي فلمونه پکې ډک شوي دي. 
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وټس اپ )WhatsApp(: د پیغام لیږلو کراس پلټ فارم 

اپلیکیشن په هندوستان کې له 40 میلیونو زیات فعال 

کاروونکي لري چې د نړۍ د کاروونکو شاخوا %10 جوړوي. 

د تیر کال له اټکل رسه سم، په هندوستان کې هره میاشت 

پنځه میلیونه کاروونکي له وټس اپ رسه یو ځای کیږي. پدې 

آخرو کې په هندوستان کې د وینډوز ټیلیفونو 

ته هندي ژبه هم اضافه شوې ده ځکه هندي 

په نړۍ کې د پراخو غږیدونکو ژبو تر منځ له 

مندرین، اسپانیوي او انګلیيس وروسته څلورمه 

ژبه ده. همدغه ډول، د وینډوز ټلیفونونو لپاره 

هندوستان یو تر ټولو تیز وده کوونکی بازار دی.

فیس بوک )Facebook(: فیس بوک پدې 

آخرو کې په هندوستان کې د غږیز زنګ 

وهلو مسینجر فعال کړی چې کاروونکي 

کولی يش په فیس بوک کې خپلو دوستانو 

ته وړیا زنګ ووهي او وررسه د مبایل له ډیټا 

 VoIP  څخه هم ګټه پورته کړي. د Wi-Fi یا
نورو خدمتونو په څیر، د انډروییډ )Android( او iOS لپاره 

د فیس بوک مسینجر له الرې هم شتون لري. فیس بوک د 

هندي کاروونکو د راجلبولو لپاره پدې آخرو کې هڅه کړې 

چې د هندي بازار لپاره د چومبک په نوم د سټیکرونو نوی 

 )Android( سیټ اضافه کړی. دغه سټیکرونه د ، د انډروییډ

او iOS له الرې هم په مسینجر کې او هم د فیس بوک په 

اپلیکیشن کې موجود وي. د الین او هایک په نوم د پیغام 

لیږلو نور اپلیکیشنونو هم د هندوستان بازارونو لپاره د 

سټیکرونو خپل سیټ درلود.

ایمکسیټ )MXIT(: کله چې د مبایل ټولنیز 

شبکې جنويب افریقا میشتې ویب پاڼې 

ایمکسیټ په دغه جنوري کې په هندوستان 

کې د مبایل شیبه يي مسینجر اپلیکیشن په 

الره واچوه، یوازې په هندي او انګلیيس ژبه 

وو. پدغه مسینجر کې به ډیر زر تیالنګو، 

مراټي، ګجرايت، کانادا، تامیيل او ماالیامل 

ژبه واچول يش ځکه وده ورکوونکي یې 

غواړي چې دغه اپلیکیشن د اندراپرادیش 

په دوهمه درجه ښارونو لکه تامیل ناډو او 

مهاراشرتا کې په الره واچوي. 

پۍ ټیمز برګین )PayTM‘s Bargain(: د پۍ ټیم د 

سودا اخیستنې بشپړ نوی اپلیکیشن خلکو ته آسانتیا برابروي 

د اوینډس همکارانو لخوا په 2012 کې یوه څیړنه خپره شوه چې د هندوستان د اپلیکیشن په بازار کې 

ګوګل پلۍ او ایپل اپلیکیشن 200-150 کروړه روپۍ ثابته ګټه کړې چې په څرخیدونکي ډول په کال کې 

330 کروړه روپۍ ګټه کوي. د 2012کال په اکتوبر کې، دغو دوه اپلیکیشنونو یو ځای 27.5 کروړه روپۍ 

وګټلې. یو کال وروسته به له بهرنیو شرکتونو څخه د سمارټ فونز راتلل درې چنده شي چې اټکل شوې 

دغه ګټه به تر 2016 پورې 2,000 کروړو روپۍ ته ورسیږي. 

وټس اپ 

WhatsApp په 

هندوستان کې وینډوز 

لرونکو ټلیفونونو لپاره 

هندي ژبه اضافه 

کړې ځکه هندوستان 

په نړۍ کې وینډوز 

لرونکو مبایلونو لپاره 

یو تر ټولو تیز وده 

کوونکی بازار دی
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اپلیکشین خلک هک
           پک پاتې کړي دي

د مبایل د اپلیکیشن کتابتونه له اپلیکیشنونو رسه ورځ په ورځ ښکيل کیږي چې د هندوستان 
د کاروونکو له غوښتنو رسه سخت مطابقت لري، د هندوستان کاروونکي هغه برخه ده چې د 

مخابراتو هر وده ورکوونکی غواړي خپل یې کړي. 

راتهوړ سومنته  لیکواله: 
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300 فیصدو پورې لوړ کړي. د BJP او کانګرس په څیر سیايس 

ډلو تر ډیره بریده خپله د ارتباطاتو بودیجې 2-5% د ډیجیټل 

او ټولنیزې میډیا کمپنیو لپاره ساتلې ده.

د مبایل پیغامونه
دغه برخه ډیره د پام وړ ده؛ هغه پیغامونه 

چې د ممبيي په میټرو ښار کې رایې 

ورکوونکو ته لیږل کیږي به له هغو پیغامونو 

رسه توپیر ولري چې د ممبيي په اطرافو کې 

رایې ورکوونکو ته لیږل کیږي. کمپاینونه 

په ځانګړو ډیموګرافیکو ځایونو کې د رایې 

ورکولو له خصوصیاتو او د رایې ورکوونکو 

له رویې رسه سم تنظیم شوي دي. د رسنیو 

له راپورونو رسه سم، هرې لویې سیايس ډلې د مبایل په 

ارتباطاتو تقریباً 15 کروړه روپۍ کالدارې لګولې دي. پدې 

کې نه یوازې لنډ لیکيل پیغامونه او بهر ته زنګونه دي بلکې 

دنني زنګونه او خطا شوي زنګونه )مس کالونه( هم شامل 

دي. BJP ژوندې خربې )Live Talk( معريف کړی چې 

رایه ورکوونکي زنګ وهلی يش او په غونډو کې د مودي 

)Modi‘s( د خوښې وړ ویناوو ته غوږ نیولی 

يش. حتی AAP خلکو ته دا آسانتیا برابره 

کړې چې دوی ته زنګ ووهي او ددغه حزب 

د کار په اړه معلومات ترالسه کړي.

سیاست پوهان په نرشاتو کې
راډیو تر میلیونونو خلکو رسیږي نو ځکه 

پکې د ټاکنو د اعالنونو باران وي. د دهيل 

په آخرو ټاکنو کې، کابو له 250 میلیونو 

هندي روپیو څخه نیولې تر 500 روپیو 

پورې یوازې په راډیوګانو کې لګول شوې 

وې. د عام آدمي پارټۍ، چې مرشي یې ارویند کجریوال 

)Arvind Kejriwal( کوي، د اعالنونو خپله %60 بودجه 

یې چې 20 څخه تر 30 میلیونه روپۍ کیږي راډیو او 

ټلیفوين زنګونو ته ځانګړې کړې وه. 

د رسنیو له راپورونو 

سره سم، هرې لویې 

سیاسي ډلې د مبایل 

په ارتباطاتو، لنډو 

لیکلو پیغامونو او 

زنګونو تقریباً 15 

کروړه روپۍ لګولې 

دي
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یو ډول په ډیجیټيل رسنۍ پورې تړيل دي. په ځانګړي 

ډول له  18 څخه تر 25 کلنۍ پورې د عمر لرونکو ډله 

چې د ډیجیټيل نړۍ هواخواهان دي او د وليس جرګې 

په راتلونکو ټاکنو کې د رایې ورکوونکو اکرثیت جوړوي. 

سیاست پوهان په ګوګل پلس هینګ آوټ، د فیس بوک 

لخوا ترتیب شوې ویډیويي مرکو کې ګډون کوي او د فیس 

بوک لرونکو سامرټ فون د مسیج لیږلو له اپلیکیشن او 

وټس اپ نه ګټه پورته کوي تر څو ځانونه په ټکنالوژۍ 

پوه میلیونونو ښاري رایه ورکوونکو رسه وتړي. د صنعت 

پوهانو له وینا رسه سم، د تیر ځل ټاکنو په پرتله د 2014 

کال د ټاکنو د ډیجیټل میډیا لګښت 20 ځله پورته تللی، 

او د پورته تلو المل یې نه یوازې مشهور سیاست پوهان یا 

ډلې لکه کانګرس او BJP دي بلکې کمې مشهورې ډلې او 

نوماندان دي. د هندوستان له مخکښې تجاريت ورځپانې 

رسه په یوې مرکې کې د ګوګل انډیا د صنعت مرش ګوروو 

کاپور ویيل چې له دغه رشکت څخه مته کیږي چې د خپل 

حکومت د اعالناتو عواید په 2014 کې له 250 څخه تر 

Indian National Congress
Facebook Likes: 2.7 million
Twitter Handle: @INCIndia
Twitter Followers: 165000

Nationalist Congress Party
Facebook Likes: 0.2 million
Twitter Handle: @NCPspeaks
Twitter Followers: 17100

BJP
Facebook Likes: 3.6 million
Twitter Handle: @BjP4India
Twitter Followers: 427000

AAP
Facebook Likes: 1.8 million
Twitter Handle:  
@AamAadmiParty
Twitter Followers: 610000
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د 2014  عمومي ټاکنو د بیالبیلو کمپاینونو د مايل مسایلو 
ځینې حقایق او ارقام مې راټول کړي. د میډیسن میډیا له 

راپور رسه سم، هندوستان اعالنايت رشکتونه به 800 میلیونه 

ډالره وګټي چې دغو کمپاینونو ته په مته دي. داسې اټکل 

شوې چې ددغو ټاکنو د کمپاین ټول لګښت 

به 5 میلیاردو ډالرو ته ورسیږي – د متحده 

آیالتونو د 2012  د ولسمرشۍ د ټاکنو له 

کمپاین څخه وروسته دوهمه درجه بودجه ده 

چې د نوماندانو، احزابو او مالتړیزو ډلو لخوا 

7 میلیارده ډالر لګول شوي وو. که څه هم د 
ټاکنو کمیسیون لخوا د یوه کاندید د کمپاین 

حد 7 میلیونه هندي کلدارې ټاکل شوی 

خو سیاست پوهان بیا ددې لس چنده زیات 

لګښت کوي. په نوي دهيل کې د رسنیو د 

څیړنې مرکز چې دغه مصارف تعقیبوي، اټکل 

کړې چې سیاست پوهان به په ټاکنو کې د سیالۍ لپاره خپلې 

بټوې د ټاکنو ګټلو لپاره مجموعاً تر 300 ملیاردو روپیو 

پورې هندي کلدارې په لګولو رسه سپکې کړي. د 2009 کال 

په ټاکنو کې ددغه لګښت دریمه برخه هم نه وه لګیدلې خو 

هغه وخت د سیايس ارتباطو طریقې یوازې بیلبورډونه، ټلیفوين 

اړیکې، غونډې او پاڼې وې. 

وخت بدلون موندلی. فیس بوک نن ورځ په هیواد 

کې له نهه کروړو څخه زیات کاروونکي 

لري او په ټویټر کې هم درې کروړه 

اټکل شوي دي. د 2013  په اپریل کې د 

هندوستان د انټرنټ او مبایل اتحادیې   

)IAMAI(او ممبيي میشته د ایرس د 

علم بنیاد له خپور شوي راپور رسه سم، 

د هندوستان له 543 حوزو څخه د 160 

حوزو رایه ورکوونکي د رایې ورکولو پر 

مهال به د فیس بوک له عمومي نظریې 

څخه ډیر اغیزمن وي.

اوس هر څه ډیجیټيل دي
په هندوستان کې د سیمه ایزو اخبارونو له اليس پلورونکي 

څخه نیولې تر سامواد چي پورې هر څوک په یو ډول نه 

د ټاکنو د کمپاین 
ټول لګښت به 5 
ملیاردو ډالرو ته 
ورسیږي، چې د 
آیالتونو  متحده 
د 2012  کال د 

ولسمشرۍ د ټاکنو 
له کمپاین څخه 
وروسته دوهمه 
درجه بودجه ده
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د رسارسي رسنیو

له دیوايل اعالنونو څخه نیولې تر اینبوکس پورې او د راډیو له سټیشن څخه نیولې د ثبت 
تر سټډیو پورې، سیايس ډلې په 16 ځل عمومي ټاکنو کې د اړیکو له نوې سرتاتیژیو ګټه 

پورته کوي چې د هندوستان په سامرټ فون پوه ولس ته ځان ورسوي.

لیکواله: سومنته راتوړ

غوښتنه

متایل
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سیالنیان په جیپور، راجستان کې د هوا محل او د هندوستان په کیراال کې د آله پوژه بیکواټرز په څیر ځایونه لیدلی يش.

 په آله پوژه کې 

کمپاین ځانته بڼه لري 

 او د شولو یا وریژو 

پټي لیدل چې د 

 سیاسي ډلو په 

بیرغونو خالداره شوي 

وي یوه لویه تجربه ده

شاوخوا  30 تنظیموونکو السونه رسه یو کړي چې بهرين 

سیالنیان هندوستان ته راويل او ځانونه د ټولنیز رسنیو له 

الرې راڅرګند کړي. په حقیقت کې، ځینې دا ادعا لري 

چې اوکراین، انډونیزیا، تایلینډ، بریتانیا، اوګاندا، فرانسې، 

ایټالیا او کاناډا په څیر هیوادونو دوی 

ته مثبت ځواب ورکړی دی. د ګجرات 

په احمد آباد کې د له اکرش سیاحتي 

رشکت څخه لوو رشمه وايي چې مونږ 

دغه پروژه په 2012 کې د ګجرات ټاکنو 

پر مهال پیل کړې وه او مثبت ځوابونه 

مو ترالسه کړي وو. مونږ ددغه آیالت 

لیدلو لپاره له اوکراین او جرمني څخه له 

90 ډیر سیالنیان راوستل. سږ کال، مونږ 

له بریتانیا، جرمني او د عربو له متحده 

اماراتو څخه درې تایید شوې ډلې لرو چې په سفر راځي. 

دغه نظریه به په راتلونکي کې لویه ګټه ولري. 

خو اوس مهال دغه څارنې ډیری په دهيل، اګره او 

جایپور راڅرخیږي.  ارون چوهدري، د ټریول کییر په 

نوم په جایپور میشته سیاحتي رشکت کې مدیریتي 

رییس مونږ ته یو ډیر رښتینی انځور بیان کړو. هغه 

وايي؛ د اپریل په رشوع کیدو رسه په هندوستان کې د 

سیاحت سکتور له ټیټ متایل رسه مخ وي. لدې کبله 

د سیاحت پورته کولو لپاره مونږ ددغه بستې هڅه 

وکړه. ددغه حالت په زړه پورې کولو 

لپاره مونږ غواړو چې دغه وخت په 

ټاکنو پورې وتړو! دغه بسته ډیره ګټوره 

ده نو ځکه یې خلک هڅويل او ځانونه 

یې ثبت کړي. ددې رسبیره، د ټاکنو 

سیاحت نوم ورکول دغه حالت ته بل 

اړخ ورزیاتوي. ګڼ شمیر NRIs دا ځل 

په ټاکنو کې خپله لیوالتیا څرګندوي. 

او دا چې په ختیځ کې هر ځای رخصتي 

ده، نو ځکه دوی د ټاکنو لیدو ته راځي. 

د جیپور مراییوټ )Marriott( هوټل د خرڅالو او 

بازارموندنې رییس، لوویش رشمه وايي؛ دا یو نوی نظر 

دی ځکه پدې کار رسه خلکو ته فرصت پیدا کیږي چې 

زمونږ هیواد وویني او پوه يش چې په نړۍ کې تر ټولو 

لویه ولسواکي څنګه خپلې ټاکنې تررسه کوي.
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سیالنیان به د هیواد په بیالبیلو برخو کې د سیاسي غونډو لیدو ته وړل کیږي

خو اوس، په ګجرات 

او دهلي کې د 

سیاحت شاوخوا  30 

تنظیموونکو السونه 

سره یو کړي چې بهرني 

سیالنیان هندوستان 

ته راولي

دی. ددې لپاره چې نړۍ په یوه څنډه ورته کیني او د 

هندوستان لویې ټاکنې وویني، په هندوستان کې د سفر 

تنظیموونکو د سیالنیانو راجلبولو لپاره د ټاکنو بسته 

راویستلې ده. دغه بسته چې د یوه کس لپاره د 1,200 

او 1,800 امریکايي ډالرو تر منځ ده شپږ 

شپې او اوه ورځې سفر لري، په هندوستان 

کې د سیالنیانو د پام وړ ځایونو لیدل، او 

د سیايس ډلو له استازو رسه د خربو کولو 

وعده او په سیايس غونډه کې د ګدون 

زمینه برابرول دي. 

د بیلګي په ډول، د دهيل، اګره او 

جایپور په بستې کې، سیالنی په نوي 

دهيل کې بیالبیل ځایونه لیدلی يش، 

سیايس غونډو کې ګډون کولی يش او د 

سیايس ډلو له استازو رسه په خربو کولو ورځ تیرولی يش 

او وررسه په اګره، اوتر پردیش کې د تاج محل او جایپور، 

راجستان کې د هوا محل په لیدو له ماښام څخه خوند 

اخیستلی يش. 

د کیراال په الوپوژه بیکواټرز کې، کمپاین کول ځانته 

بڼه لري. دا یوه ډیره ښه تجربه ده تر څو ووینې چې 

سیايس ډلو د شولو یا وریژو په پټیو کې خال خال 

بیرغونه لګويل وي او د ټاکنو مامورین په کشتیو کې 

د رای پاڼو بکسونه لیږدوي. په 2004 کې، کله چې د 

ټاکنو سیاحت په لومړي ځل دغه ځای 

خلکو ته معريف کړ، د بهرنیانو ډیرې 

ډلې د سیايس کمپاین نوې طریقې 

لیدلو پاره دغه ځای ته راماتې شوې. 

د هندوستان په سهیيل سیمو کې په 

سیايس غونډو کې د خلکو پراخ ګډون، 

برنونو، بیلبورډونو او د سیايس مرشانو 

لویو لویو سیمو په لیدلو رسه دغه ډول 

ټاکنې د ډیرو بهرنیانو لپاره په ژوند کې 

لومړۍ تجربه وه. 

په ګجرات کې د سفر تنظیموونکو یوه ډله د بهرنیو 

سیالنیانو لپاره د ټاکنو مرکزونو د لیدو په موخه د 

تصدیق ترالسه کولو لپاره د هندوستان ټاکنو کمیسیون 

ته ورغلې وه خو د امنیتي دالیلو له امله دغه وړاندیز رد 

شوی وو. خو اوس، په ګجرات او دهيل کې د سیاحت 
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لکه څنګه چې دا ځل هندوستان په تاریخ کې د تر ټولو لویو عمومي ټاکنو شاهد دی، د سفر 
تنظیموونکي له سیايس غونډو او د نوماندانو له تعامالتو رسه د سیالين د خوښې وړ ځایونو په 

یو ځای کولو رسه د بهرنیو لیدونکو د راجلبولو لپاره د ټاکنو بستې وړاندې کوي. 

 )Pallavi Thakur Bose(لیکوال: پالوي ټاکور بوس

په سیاست، په چل، په مذهب، په منایش او په خپل لوی 

عظمت رسه د هندوستان د 2014 کال عمومي ټاکنې په دغه 

لسیزه کې د پیسو ګټلو یوه تر ټولو لویه السته راوړنه وي. د 

متایالتو نوې طریقې راڅرګندې شوي او بیالبیل ډول سیايس 

متاع په نوي شکل د خرڅیدو په حال کې ده. 

د مبایلونو له عام آدمي )Aam Aadmi( له جاروګانو 

څخه نیولې تر نامو )NaMo( برانډ پورې، د ټاکنو دغه فصل 

په ګړندیتوب رسه د هندوستان د ولسواکۍ په تر ټولو لویې 

ملانځنې باندې بدلیدونکی دی. خو یو صنعت کې په بازار 

کې ټاکنو ته لیوين په څیر چمتو دی د سیاحت صنعت 

متایل

د ټاکنو پروژه
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د نړۍ تر ټولو لوی ډیموکراتیک چاپیریال

د 2009 کال ټاکنې

د 2009 کال د عمومي ټاکنو په زړه پورې حقایق

 	 )Auleyphuin Leh( د رایه تر ټولو لوړ مرکز: آيل فیون لۍ

)15,300  مرته(

د یوه نوماند لخوا د ترالسه شویو رایو حداکرث شمیر: 8,32,224	 

د یوه نوماند لخوا د ترالسه شویو رایو حداقل شمیر: 118	 

په یوه حوضه کې د نوماندانو حداکرث شمیر: 43	 

په یوه حوضه کې د نوماندانو حداقل شمیر: 3	 

حداکرث رایه ورکوونکي چې په یوې حوضې کې یې 	 

ګډون کړی وي:  90.32% 

حداقل رایه ورکوونکي چې په یوې حوضې کې یې ګډون 	 

کړی وي:  25.55%

 	 - )J&K( الدک :)تر ټولو لویه حوضه )د سیمې پر بنسټ

1,73,266.37 کیلومرت مربع 

تر ټولو کوچنۍ حوضه )د سیمې پر بنسټ( چاندين چوک )دهيل( - 	 

10.59 کیلومرت مربع

تر ټولو لویه حوضه )د رایې ورکوونکو د اندازې پر بنسټ(: بهرنی 	 

دهيل )د دهيل NCT( - 31,03,525 ټاکونکي

تر ټولو کوچنۍ حوضه )د رایې ورکوونکو د اندازې پر بنسټ(: 	 

لکشدویپ - 37,619  ټاکونکي 

د ګجرات د ګیر ځنګلونو په جوناګد )Junagadh( ولسوالۍ کې د 	 

یوه رایه ورکوونکي لپاره د ټاکنو مرکز جوړ شوی وو. 

8,070 نوماندان	 
363 ثبت شوې سیايس ډلې	 
10 میلیونه د ټاکنو کارکوونکي )د پولیسو په ګډون(	 
834,919 ټاکنیز مرکزونه	 
717 میلیونه ثبت شوي رایه ورکوونکي	 
2,046 څارونکي 	 
1,39,284 کوچني څارونکي	 
د ټاکنو 46,90,575 کارکوونکي	 

د رای ورکوونې مدیریت

د رایې ورکولو الکرتونیکي ماشینونه

د پټې رایې پاڼې له الرې رایه ورکول 	 
د 2004 عمومي ټاکنو راهیسې په پراخه کچه کارول شوې	 

د رایو مرکزونه

معموالً په دولتي ادارو کې تررسه کیږي	 
د هر رایه ورکوونکي په 2 کیلومرتۍ کې	 
د رایو هیڅ یوه مرکز ته باید له 1500 څخه زیات رایه 	 

ورکوونکي رانيش.

پوستي رای پاڼې

د رایې ورکوونکو ځانګړې برخې کولی يش چې د پوست له الرې 	 
رایه ورکړي.

هغه کسان چې د ټاکنو دنده ولري، د رایې ورکوونکو خدمتګاران او 	 
نور ځانګړي کسان پکې شامل دي.

پروکيس رایه ورکوونه یا د بل په استازیتوب رایه ورکوونه
د پروکيس یا پوستي رای پاڼې له الرې د رایې ورکولو انتخاب د 	 

رایه ورکوونکو خدمتګارانو لپاره رامنځ ته شوی چې په مسلحو 
ځواکونه پورې اړه ولري یا هغه غړي په یوه داسې ځواک پورې اړه 

ولري چې د اردو قانون پرې پلی کیږي.

د رایو شمیرنه

د رایې ورکوونې د ټولو پړاونو له بشپړیدو څخه وروسته تررسه کیږي.	 
د راستنیدونکو آفرسانو او د ټاکنو څارونکو تر رسپرستۍ الندې.	 
د ټولو 543 حوضو شمیرنه په یوه ورځ تررسه کیږي.	 
پایله د څو ساعتونو دننه اعالنیږي. 	 

د 2014 کال ټاکنې

د ټاکنو 9,19,452 مرکزونه	 
د ټاکنو نهه ورځې	 
EVMs: د کنټرول 9,08,643 واحدونه	 
د رای پاڼو 11,83,543 واحدونه	 
74,729 ویډیوګرافران 	 
40,599 ډیجیټل کامرې	 
د مرکزي حکومت لخوا د ټاکنو لګښت - 	 

8,466 میلیونه
د شمیرنې1,080 مرکزونه	 
پنځه پړاونه	 
له یوې میاشتې ډیر غځیدل	 
814 میلیونه ثبت شوي رایه ورکوونکي	 

رسچینه د هندوستان د ټاکنو کمیسیون

پاڼه حقایق 
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د SC لپاره ساتل
79

 د ST لپاره ساتل
41

 عمومي
423

څوک رایه ورکولی يش؟

هر هندي وګړی چې عمر د کال په 1 د جنوري له 18 کلونو 	 

اوختی وي او د اړوندې حوضې عادي اوسیدونکی وي. 

د رایې ورکولو د بلوغ نړیوال حق پر بنسټ	 

وړ ټاکونکی چې له اړوندې حوضې رسه ثبت وي.	 

هندي وګړی چې په بهر کې اوسیږي په خپل پاسپورټ کې 	 

د ورکول شوې پتې رسه سم خپل نوم ثبتولی يش.

نوماندان
څوک سیايل کولی يش؟

هر هندي وګړی چې د رایه ورکوونکي په توګه ثبت شوی وي 	 

او عمر یې له 25 کلونو پورته وي.

یا په ډلې پورې اړه ولري یا خپلواک واويس. 	 

هر نوماند باید امنیتي ضامنت )security deposit( وسپاري. 	 

د عمومي نوماندانو لپاره 25,000 روپۍ ضامنت او د SCs او 	 

STs لپاره 12,500 روپۍ دی.  

نوماندان باید د خپلو شتمنیو، پورونو، جرمي مخیني او 	 

تعلیمي وړتیا په اړه شهادت پاڼه ثبت کړي.

د ټاکنو بهیر – د سیالۍ په میدان کې پریکړه نیونه
په پارملاين حوزو ویشنه

ټول هندوستان په 543 حوزو ویشل کیږي.	 

ټولو 28 آیالتونو ته د ځانګړو شویو چوکیو د شمیر 	 

پر بنسټ او له نفوس رسه سم د اوه سیمو اتحادیه  

اندازه او شکل یې د هندوستان د حدودو د ټاکنې 	 

کمیسیون لخوا ټاکل کیږي

له هرې حوزې څخه وليس جرګې ته یو غړی ټاکل 	 

کیږي، له 545 څخه 543 چوکۍ ډکوي.

دوه غړي له انګلو هندي ټولنې څخه د ولسمرش 	 

لخوا ټاکل کیږي 

 خپلواکي
3,829

  د ميل
 ډلو غړي

1,623

 د آیالتي
 ډلو غړي

759

  د ثبت شویو
 ناپیژاندو ډلو غړي

1,859

)VVPAT( د رایې ورکوونکي د اثبات وړ د پاڼې تفتیش

نوې خربې

)NOTA( له پورتنیو څخه هیڅ یو

د آیالتي شورا په ټاکنو کې په 2013 کې پیژندل شوي	 
په EVM کې باید آخري کیيل واويس.	 
که چیرې رایه ورکوونکی نه غواړي چې لدې نوماندانو 	 

څخه یوه ته هم رایه ورکړي کولی يش دغې کیيل ته 
فشار ورکړي.

د رایې پاڼې سلیپ چاپول د هغه نوماند نوم او نښان 	 
څرګندوي چې رایه ورکړل شوې وي. 

رایې ورکوونکي ته باور ورکول 	 

ټاکنیزه ونډه

ټاکنیز لیست

په هره حوضه کې د ثبت شویو ټاکونکو لیستونه 	 

په کال کې یو ځل بیاکتل.	 

ټول لیستونه په کمپیوټر کې ثبت او له هر ټاکونکي رسه یې انځور هم دی. 	 

EPIC
د ټاکونکو د انځور پیژندنې کارت	 

هر انفرادي ټاکونکي ته د ثبت پر رس چمتو کیږي.	 

وړیا چمتو کیږي. 	 

SVEPP
په سیستامتیک ډول د رایې ورکوونکو پوهنه او ټاکنیزه ونډه	 

د ټاکنیزې ونډې ښه والی او د مشارکتي ولسواکۍ یا ډموکراسۍ 	 

فرهنګ جوړونه

په هندوستان کې د ټاکنو د مدیریت الزمي برخه	 

India Voting Infographics_pashto.indd   18 26/04/14   4:13 PM



مۍ-جون 2014   n        n 1هند ليد  8

مونږ غواړو چې تاسې ته په نړۍ کې د ټاکنو د تر ټولو لویې پروسې په اړه ځینې په زړه پورې حقایق او 
ارقام وړاندې کړو.هندوستان کې ددغې فسلفې سفر تعقیب کړی

ټاکنې کله تررسه کیږي؟

 هر پنځه کاله وروسته، خو	 

  که چیرې مجلس له هغې وړاندې

 منحل اعالن نه يش.

په وليس جرګې کې د فساد له امله 	 

ولسمرش بیړنی اعالن وکړي یعنې که چیرې 

دولت د غړیو په اکرثیت خپل باور له السه 

ورکړي او د چارو د ادارې لپاره ځای ناستی 

حکومت ونه اويس.

د 2014 ټاکنې به په هندوستان کې د ټاکنو 	 

16م ځل وي. لومړۍ عمومي ټاکنې په 

1952-1951 کې تررسه شوې وې.

هغه سیايس ډلې چې د 2009 کال په 

عمومي ټاکنو کې یې ګډون کړی وو

ميل ډلې	 

آیالتي ډلې	 

ثبت شوې )ناپيژندل شوې( ډلې	 

سیايس ډلې

د ټاکنو تررسه کول په لویه کچه د 	 

هغوی په رویې پورې اړه لري 

د هندوستان د ټاکنو له کمیسیون 	 

رسه باید ثبت وي

ميل ډلې
07

آیالتي ډلې
34

 ثبت شوې
 )ناپیژندل شوې( ډلې

322

د هندوستان
پارملاين ټاکنې

پاڼه حقایق 
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د ټاکنو کمیسیون نیکمرغي ښاغلی ووټو )Mr Votu( د نوي دهيل په 
انډیا ګیټ کې د رایه ورکوونکو د پوهاوي کمپاین پر مهال

په ټویټر کې ډاکټر YS قریيش DrSYQuraishi@# رسه تعقیب کړیددغې لیکنې لیکوال د هندوستان د ټاکنو کمیسیون پخوانی رییس دی

ځوانانو او د ښاري رایه ورکوونکو بې تفاويت په ګوته کولو لپاره رایه 

ورکوونکو ته ځانونه ورسوي.  

د رایه ورکوونکو د پوهاوي پروګرامونو په الره اچولو څخه 

وړاندې د ټاکنو په هر آیالت کې د رایه ورکوونکو د پوهاوي، 

حالت، چلند او کړنو )KABP( علمي رسوۍ تررسه کیږي. دغه 

نوښت د ځان ثبتولو او په مدين ټولنه او د آیالت د ټاکنو په رسنیو 

کې د ګډون فوق العاده اغیزه کړې ده. 

پدغه زمینه کې یوه تاریخي پراختیا له 2011 کال راهیسې هر 

کال د جنوري 25مه د رایه ورکوونکو د ميل ورځې )NVD( په توګه 

ملانځل کیږي. موخه یې د رایه ورکوونکو په ځانګړي ډول د رشایط 

وړ کسانو د نوم ثبتولو زیاتول. د رایه ورکوونکو د ميل ورځې په 

څلورم ځل ملانځلو رسه، اضايف رایه ورکوونکي له 100 میلیونو 

څخه زیات شوي دي. نورو ډیرو هیوادونو هم ددغه منونې په 

تطبیق کې دلچسپي ښودلې ده. 

د هندوستان د ټاکنو بریالۍ کیسه په نړۍ کې د ډیموکراسۍ 

د پرمختګ څرګندونه کوي تر څو پوهه، مهارتونه او تخصص د 

هندوستان د ټاکنو له کمیسیون څخه ترالسه او وررسه رشیک 

کړي. له نړۍ څخه د تقاضا د زیاتیدو په ځواب کې په ځانګړي 

ډول له افریقايي آسیايي او د رشیکو ګټو له هیوادونو 

څخه، دغه کمیسیون د ډیموکراسۍ او ټاکنو مدیریت 

د هندوستان نړیوال انسټټیوټ )IIDEM( جوړ کړی 

چې د ميل او نړیوالو ګډونکوونکو لپاره د روزنیز او د 

رسچینو مرکز په توګه فعالیت کوي. د خپل درې کلن 

موجودیت په ترڅ کې، دغه انسټټیوټ له 40 څخه 

د زیاتو هیوادونو د ټاکنو مدیرانو ته روزنه ورکړې او 

وررسه یې په زرګونو داخيل مسټر روزونکو روزيل دي. 

که څه هم د هندوستان د ټاکنو کمیسیون ډیر پیاوړی 

شوی، خو په مخه کې ځینې پرتې اندیښنې اوس هم 

مونږ ته ستونزې جوړوي. تر ټولو مهم یې په ټاکنو کې 

د تورو پیسو رول دی چې د سطحې لوبیدونکي زمینه 

اندیښمنه کوي او آزادې او رڼې ټاکنې تر پوښتنې 

الندې راويل. د هغو کاندیدانو لوړ شمیر چې جرمي 

مخینه لري هم د اندیښنې وړ ده. 

د هندوستان د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو پروسې د پاکولو په 

موخه ډیر اصالحي وړاندیزونه وړاندیز کړي دي تر څو ښې 

حکومتدارۍ او له فساده پاک سیاست ته الر هواره يش. لدغو 

وړاندیزونو څخه ځینې یې د سیاست په جرایم او په سیايس ډلو 

کې د کمپاین د لګښت او د داخيل ډیموکراسۍ په تنظیم پورې 

اړه لري. کله چې دغه اصالحات تطبیق يش، د نړۍ تر ټولو لویه 

ډیموکرايس به په نړۍ کې د تر ټولو ښې حکومتدارۍ په لور د 

نږدې کیدو ګامونه پورته کړي.
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د ټکنالوژۍ تر ټولو ځانګړی نوښت د EVMs کارونه ده چې په ډیرو کمو هیوادونه کې کارول کیږي.

د ټولو سیاالنو لپاره د سطحې برابر زمینې برابرول یوه 

لویه اندیښنه ده. واک لرونکې ډله ټولې رسچینې په خپل 

واک کې لري چې له هغې څخه ناسمه ګټه اخیستلی يش. 

لدې کبله ECI هڅه کوي چې د ټاکنو د مهال ویش د ورځې 

له اعالن سم دستي وروسته یې خنثی کړي. دغه کار د 

اجراتو منونه یي قانون له الرې تررسه کیږي، دغه قانون د 

هندوستان د سیايس ډلو په عمومي تایید 

رسه رامنځ ته شوی دی. 

د قانون د حامیت د نه شتون رسبیره هم د 

خلکو تر منځ د قانون تطبیق ډیر لوړ دی. که 

څه هم د زورورو لخوا د رایو مرکزونو په زوره 

نیول او د رایه ورکوونکو ډارول د نن ورځې 

تاریخ دی خو د خلکو نظریه د قانون تطبیق 

لپاره روحي تصویب دی.  

په ټاکنو کې ګډون د ډیموکراسې د 

بریالیتوب کیيل ده. د رایو ټیټ مالتړ او د 

ګټونکي ټیټه فیصدي رایه ورکوونکي، د ټاکل شوي استازي 

مرشوعیت له پوښتنې رسه مخ کوي. لدې کبله، په رښتیا 

رسه د ډیموکراسۍ جامع کولو لپاره ECI د رایه ورکوونکو 

سیستامتیکې پوهې او په ټاکنو کې د ګډون )SVEEP( جوړه 

کړې تر څو د څو رسنیزو کمپاینونو له الرې په ځانګړي ډول د 

د چپ وزر افراطیت، قبیلوي او ټولنیزې اندیښې هغه مسایل 

دي چې باید ژوره پاملرنه ورته ويش. 

د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو اغیزمن مدیریت ډاډمنولو 

لپاره له هر ډول ټکنالوژۍ څخه کار اخيل. په کمپیوټر کې 

د رایه ورکوونکو په بشپړ ډول ثبت شوې شمیرې او او د 

رایې ورکوونکو آنالین ثبت له هر بالغ هندوستاين وګړي رسه 

مرسته کړې چې ځانونه ثبت کړي. د معلوماتو 

جغرافیايي سیستم )GIS( د رایو د مرکز د 

موقعیت په پیدا کولو کې مرسته کوي او د 

ځای موندنې نړیوال سیستم )GPS( د سیايس 

ډلو او امنیتي ځواکونو حرکت معلوموي. 

د ټکنالوژۍ تر ټولو ځانګړی نوښت د 

EVMs کارونه ده چې ډیر کم هیوادونه یې د 

کارونې جرآت لري. مونږ عمداً په غیرآنالین او 

په شبکې پورې نه تړلو کمپیوټرونو رسه لدغې 

ټکنالوژۍ څخه ګټه اخلو او په پایلو کې د ډیر 

کوچني ممکنه الس وهنې مخه نیولی شو. ECI د هندوستان 

په ولسواکۍ کې دغه ماشین معجزه ګڼلې. حتی سرتې 

محکمې هم د هندوستان د ویاړ مقام ورکړی دی. 

پدې آخرو کې د رایې ورکوونکو د اثبات وړ پاڼې د تفتیش 

تعقیبوونکي په معريف کولو رسه شفایت نور هم زیات شوی دی. 

 د هندوستان 

 د ټاکنو 

کمیسیون د ټاکنو 

پروسې د پاکولو په 

موخه ډیر اصالحي 

وړاندیزونه وړاندیز 

کړي دي

Trend S Y Qureshi_Pashto.indd   17 26/04/14   5:06 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 1  مۍ-جون 2014   5

هندوستان په نړۍ کې د ټاکنو ځلندې او په زړه پورې 

ولسواکۍ په توګه پیژندل کیږي. د ټاکنو اساس د سرت 

اسايس قانون لرې دور اندیشه چوکاټ جوړونکي لخوا 

کیښودل شو. له تیرو شپږو لسیزو راهیسې، د پارملان، 

قضیي ځواک، سیايس ډلو، رسنیو او په تیره بیا د 

هندوستان ټول ولس لخوا یې پالنه شوې ده. د هندوستان 

د ټاکنو کمیسیون )ECI( په خپل ټول زور رسه هڅه کړې 

چې له تیرو 60 کلونو راهیسې دغه الر سمه وسايت. کله 

چې د اسايس قانون بنسټ ایښودونکي هر هندوستاين ته 

د بالغ په توګه د رایې ورکولو نړیوال حق په 

تصویب ورسولو چې د واک چوکۍ ته خپل 

استازی وټاکي، غريب نړۍ زمونږ دې بې 

باکه زړورتیا ته وازه خوله پاتې شوه. ځینو به 

دغه کار د پرمختګ په لور لوی ګام او لوی 

جرات وایه او او ځینې نورو به بې پروايی 

او غیرموازي ماجرا بلله. ددوی د شکاکیت 

المل څرګند وو. په هغه موده کې، 84% 

هندوان نالوستي وو، خلک مطلق بې وزله وو 

او په کمونیزم ځپلې ټولنه کې یې ژوند کاوه. 

خو پر هندوستان باندې دغو انتقادونو ډیر 

 وخت ونه نیوه او دغه انتقادونه یې په 

52-1951 کې د لومړیو بریالیو ټاکنو په تررسه کولو رسه بند 

کړل. پدغه بهیر کې، هندوستان د نوبل جایزې ګټونکي 

آماریتا سن )Amartya Sen( هغه مشهوره خربه په رښتیا 

ثابته کړه چې یو هیواد ځان ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ ته نه 

يش جوړولی خو د ولسواکي له الرې جوړیدلی يش. 

په هندوستان کې د ولسواکۍ د ریښو اخیستلو یو المل 

د ټاکنو قاطع خپلواک کمیسیون وو چې هر ځل یې آزادې 

او عادالنه ټاکنې تررسه کړې دي. د تیرو شپږو لسیزو په لړ 

کې، ECI د وليس جرګې 15 عمومي ټاکنې او د آیالتونو مقننه 

شوراګانو ته یې له 350 ځلو څخه زیاتې ټاکنې په الره اچولې 

دي چې تل یې په سوله ایزه، منظمه او ډیموکراتیکه فضا کې 

واک لیږدولو ته الر هواره کړې ده. آزادې او عادالنه ټاکنې 

چې د خپلې سطحې خلکو تر منځ تررسه کیږي تضمین کړې 

ده چې د ټولنې د ټیټې برخې مرشانو لکه تقسیم شوو خلکو او 

قومونو، بزګرانو، ښځو او اکرثیتونو ته دا فرصت پیدا يش چې 

د ميل، دولتي او مهمو چوکیو مرشي وکړي. 

په دومره لویه کچه ښايي د هندوستان په ټاکنو کې خلکو 

ته په زهن کې پوښتنې پیدا يش. په هندوستان کې د رایې 

ورکوونکو نفوس د نړۍ له هر بل هیواد څخه 

زیات دی. په 2014 کال کې چې د هندوستان 

پارملان لپاره کومې ټاکنې تررسه کیږي، په 

نړۍ کې د انسان لخوا د تر ټولو لویې پیښې 

اداره کیدل ښودل شوي دي. د 814 میلیونه 

رایه ورکوونکو، د رایو 930,000 مرکزونه، 

د رایې ورکولو 1.19 میلیونه الکرتونیکي 

ماشینونو )EVMs( او له 11 څخه تر 12 میلیونو 

پورې د ټاکنو د مرکزونو او امنیتي کارکوونکو 

په درلودلو رسه دا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو 

لویې ټاکنې دي. 

تر ټولو لوی ګواښ په ټولو اړخونو کې د 

هندوستان تنوع ده، لکه په جغرافیايي اړخ کې )دشتې، 

غرونه، آوارې، ځنګلونه، جزیرې او ساحيل سیمې( یا څو 

مذهبي، څو فرهنګي، څو ژبنۍ او څو قومي ټولنې درلودل. 

پدې کار رسه هرې برخې او هر فرد ته د ځانګړي پام موضوع 

رامنځ ته کیږي. د نفوس بې حده او ګډوډې برخې، معلولین، 

اکرثیتونه )مذهبي، فرهنګي، ژبني( ټول باید ډاډ ترالسه کړي 

او د رایو مرکزونو ته په آرام رسه الړ يش. دا د ECI مسؤلیت 

دی چې آزادې، عادالنه، رڼې او سوله ایزې ټاکنې تررسه کړي 

د ټولو شمولیت او ګډون پکې ډاډمن يش. تروریزم، یاغیان، 

د 2014 عمومي ټاکنې به په نړۍ کې تراوسه تر ټولو لویه راټولیدنه وي چې د انسان لخوا اداره کیږي 

لیکوال: SY قریيش

 په هندوستان

 کې د ولسواکۍ د 

 ریښو اخیستلو یو 

المل د ټاکنو قاطع 

خپلواک کمیسیون وو 

چې آزادې او عادالنه 

 ټاکنې یې ترسره 

کړې دي.

 814 میلیونه رایه ورکوونکي، د رایو 930,000 مرکزونه،

EVMs 1.19 میلیونه       
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په هندوستان کې د ثبت شویو رایه ورکوونکو لیست هر کال په هره پارملاين حوزه کې بیا لیدل کیږي. 
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پانګونې %92 جوړوي ځکه چې د زیربناوو ښې آسانتیاوې 

لري. همدغه ډول، د DMIC یو نظر د پیاوړو خو تر 

پراختیا الندې سیمو او د نړیوال کالس د زیربنا د امکاناتو 

پیژندل دي تر څو دیته الر جوړه کړي چې د پانګونې 

لپاره د خلکو پام مرکز ته له نږدې سیمو څخه واړوي او د 

پانګونې نویو سیمو او صنعتي الرې ته یې مخه شي.

د سرک شبکه 
د DMIC د پروژې تر تاثیر الندې سیمه کې د شته، روانو/

وړاندیز شویو سرکونو د پراختیا پروژو لیست دغه اړخونه 

په پام کې نیولي دي لکه د DMIC په آیالتونو کې د سرک 

د شبکې د پراختیا طرحې ته بیاکتنه کول؛ د هندوستان 

حکومت د ملي لویو الرو د پراختیا پروژې )NHDP( په 

بیالبیلو پړاونو کې د پیژندل شویو پروژو ته بیاکتنه کول 

او د DMIC په اړوندو آیالتونو کې د سرک د پراختیا شته 

پالنونو ته بیاکتنه کول. د NHDP په برخه کې، د لویو الرو 

د پراختیا پروژې لپاره بیاکتنه ترسره شوې چې په لړ کې یې 

طالیي څلور څنډې الر، ختیځ-لودیځ الر، د تمځایونو تړاو او 

تر تاثیر الندې سیمه کې د فیډر د نورو لویو ملي الرو د تړاو 

پراختیا په پام کې نیول شوې ده.

د ریل د الرې شبکه 
د پروژي د بریالي تطبیق لپاره د تمځایونو/شاته پاتو 

سیمو او د انتقال وړاندیز شوې اختصاصي الرې تر 

منځ ښه تړاو ډیر اړین دی. نو د ریل الرې شبکه لپاره 

د ریل الرې د اوسنۍ شبکې بیاکتنې – عمومي کتنې 

او د ریل د الرې د الزیاتې پراختیا لپاره د روانو پالنونو 

بیاکتنې ته اړتیا ده.

د انتقال یا لیږد رالیږد اختصاصي الر 
تر ټولو ډیر مهم پرمختګ ښايي رامنځ 

ته شي د ریل د الرې وزارت وړاندیز 

دی چې د هندوستان د ریل د طالیي 

څلور څنډو الرو د دهلي ممبیي او 

دهلي کوکلته پښو تر څنګ د انتقال 

دوو اختصاصي الرو جوړول دي.  د لوړ 

ګړندیتوب )100 کیلومتر في ساعت( 

او د هر اورګاډي ټولې وړتیا سره سم 

له هغې پورته ګړندیتوب په چمتو کولو 

سره، د لودیځ DFC د لوړ اکسل بار به په 

ځانګړي ډول په DMIC پورې اړه ولري.
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د پراختیا اټکل شوې السته راوړنې
د پر صنعت او خدمتونو والړ اقتصاد په غځونې باندې 

ځانګړي ټینګار سره او له DMIC څخه د صنعت او 

سوداګرۍ نړیوال مرکز جوړولو سره د د نړیوالو معیارونو 

د صنعت نمونه یي الرې په توګه د 

پروژې په طرحه کې د پروژې د تاثیر 

الندې سیمې پراختیا په پام کې نیول 

شوې ده.

همدغه ډول د DMIC موخې په پنځو 

کلونو کې د کاري وړتیا دوه چنده کول، 

د صنعت تولید درې چنده کول او له 

سیمې څخه د صادراتو څلور چنده کول 

دي. د DMIC بله موخه د سیمه ایزې 

سوداګرۍ فعالولو لپاره د چاپیریال 

رامنځ ته کول، د صنعت، فزیکي او 

ټولنیزې نړیوال کالس زیربنا ته پرمختګ 

ورکول دي. داسې اټکل شوې چې د DMIC په پراختیا 

سره به درې میلیونه خلکو ته د دندو فرصتونه پیدا شي 

چې له %67 څخه زیات به یې د تولید/پروسس کولو 

 DMIC په صنعت کې وي. نورې ګټې لکه د کرهنې/د

تر تاثیر الندې سیمو کې د بزګرۍ فعالیتونو ښه کیدل 

او د کار فرصت په رامنځ ته کولو د پام وړ اغیزه ده. 

لکه څنګه چې د DMIC په پروژه کې د بیالبیلو صنعتي 

فعالیتونو او زیربنايي آسانتیاوو تطبیق او عملیه شامله 

ده لکه سرکونه، د اورګاډو الرې، هوايي 

ډګرونه، بندرګاوې او لوجستیکي زیربنا 

او مختلط ښارګوټي، نو پدې سره به په 

ودانیزو، عملیاتو او د پام وړ آسانتیاوو د 

ساتنې په برخه کې د دندې بې شمیره 

فرصتونه رامنځ ته شي. پدې کار سره د 

فعالیت/عملیاتو او د ساتنې د پړاو په لړ 

کې کابو 10 میلیونه خلکو ته د دندې 

فرصت پیدا کیدلی شي.

بهرنۍ مستقیمې پانګونې
د بهرنیو مستقیمو پانګونو د تمایل په 

څیړنې کې څرګنده شوې چې د DMIC آیالتونه به هیواد 

ته د FDI له ټولې راماتې پانګونې څخه %52 لپاره الره 

جوړه کړي. ممببي او دهلي یو ځای د پروژې تر تاثیر 

الندې آیالتونو تر منځ هیواد ته د  FDI د ټولې راماتې 

 د DMIC بریالي

 تطبیق لپاره د 

تمځایونو/شاته پاتې 

سیمو او د انتقال 

 وړاندیز شوې

  اختصاصي الرې

 تر منځ ښه تړاو ډیر 

اړین دی.

DMIC_pashto.indd   13 26/04/14   3:59 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 11  مۍ-جون 2014  

په صادراتو کې څلورم مقام لري. په نوییده 

)Noida( صنعتي سیمه کې ډیرو MNCs خپلې 

څانګې جوړې کړي چې له ملي مرکز سره ډیر 

نږدېوالی لري. د پانګونې مجموعي کچه یې 

شاخوا 14.4 میلیارده امریکايي ډالره ده چې په 

هغې کې 11.45 میلیارده امریکايي ډالره د زیربنا 

تشکیلوي. پانګونه 

اوتر پردیش پدغه آیالت کې 

څانګو جوړولو لپاره لوړ شمیر نړیوال 

لوبغاړي په بریالیتوب سره راجلب 

کړي دي. د زیربنا آسانتیاوو لوړولو 

په برخه کې اوتر پردیش د شخصي 

سکتور پانګونې لپاره پراخ فرصتونه 

لري لکه بیړنۍ لویې الرې، د برښنا 

کوچني مرکزونه، نړیوال هوايي 

ډګرونه، د وچ تمځایونو آسانتیاوې، 

د ساعتیرۍ ځایونو پراختیا او د 

زیربنا. سیالنیانو 

 په 302 هکتاره

 سیمه کې له کلیدي 

موخې سره د مختلط 

 صنعتي ښارګوټي 

جوړول په پام کې نیول 

 شوي چې په پوهې

  والړ ایکو سیستم

 رامنځ ته کړي.

اوتر پردیش
په مختلط کورني تولید کې دغه آیالت له 10% 

څخه ډیره برخه لري. اوتر پردیش )UP( به د 

DMIC تر ټولو ګټوره برخه وي ځکه پدې برخه 

کې ختیځې او لودیځې الرې سره یو ځای کیږي. 

د UP ټول کرهنیز تولیدات به له ساړو زنځیرونه 

سره وتړل شي او په دادري کې به په لودیځې 

الرې کې واچول شي. پدې کار سره به 

ټول کرهنیز تولیدات له وخت سره سم 

ته رسیږي. خپلو ځایونو 

د لودیځو او ختیځو الرو او د 

صنعت نویو ښارونو چې اوس د جوړیدو 

په حالت کې دي ټوله اغیزه ډیره زیاته 

ده چې له 30 لکه ډیرو خلکو ته به د کار 

زمینه برابره شي او ددغه آیالت صنعتي 

تولیدات به تر 24 لکه کروړو روپیو 

پورې زیات شي.

د پانګونې ددغې سیمې هدف د 

زیربنا په مشرۍ د مختلط تیز، ثابت او 

ښه ښه تړلي صنعتي ښار جوړول دي.

له کلیدي موخو سره په 302 ځمکه کې 

مختلط صنعتي ښار په پام کې نیول شوی چې له 

صنعتونو سره یو ځای د نوښت او اقتصادي پراختیا 

په موخه په پوهې والړ ایکوسیستم جوړ کړي.

پدغه پروژه کې به کابو 58,000 کارکوونکو 

ته په مستقیم ډول په صنعت کې د کارموندنې 

فرصت پیدا شي. دغه پروژه به د همکارۍ او 

نوښت، د پراختیا زیاتوالي، د ټکنالوجۍ لیږد او په 

سوداګرۍ بدلولو په مټ د نوې سوداګرۍ رامنځ 

ته کول او وده ورکول وهڅوي. UP د بورې، د پنبې 

تارونو او بیالبیلو خواړو د چمتوالي په برخه کې 

ځانګړې پانګونې راجلب کړي دي.

دغه آیالت په 04-2003 کې د سیمنټو په 

حاصالتو کې %42 وده وکړه. په هیواد کې د 

فابریکو په بشپړ شمیر کې د 13,645 فابریکو 

په لرلو سره UP په څلورو لوړو ښارونو کې ګڼل 

کیږي. له کلونو راهیسې په صنعتي پانګونه کې 

د الکترونیکي توکو، څرمنې، رخت او منرالو په 

صنعت کې دغه آیالت د پام وړ وده کړې ده. 

پدغه آیالت کې د خدمتونو سکتور یو کلیدي 

ځالنده سکتور دی. اوتر پردیس د معلوماتي 

ټکنالوجۍ مرکز ښودل شوی او د سافټ ویر 
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ښار چاپیریال سازګارولو، د تازه اوبو ذیرمو او مخابراتو 

پروژو لپاره د وړاندې امکان سنجولو څیړنې روانې دي. 

ددغه آیالت ځلیدلې برخې په هیواد کې د پانګونې د 

څلورم لوړ عاید ترالسه لرونکی، د کوچنیو موټرو او د 

موټرو د پرزو لوړ تولیدونکی، د سافټ ویر دریم لوړ 

صادرونکی، او د ITeS /IT اسانتیاوو لپاره یو معتبر 

ځای ګڼل کیږي.

هاریانا
 )NCR( د هاریانا ګټه دا ده چې په ملي مرکزي سیمه

کې میشته ده چې د لوړې سوداګرۍ او مصارفو مرکز 

دی. دلته د DMIC الندې په لومړي پالن کې تمه 

کیږي چې پدغه آیالت کې صنعتي فعالیتونه ګړندي 

کړي او په اوږد او منځ مهال کې صنعتي سکتور ته 

اضافي حرکت ورکړي. په لومړي فاز کې، د پراختیا 

لپاره د منیسار باور پانګونې سیمه )MBIR( په پام کې 

نیول شوې. د MBIR سیمه تر 800 کیلومتر مربع 

پورې غځيږي چې 402 کیلومتره مربع یې له اوله د 

پراختیا په حال کې ده. د ګرین فیلډ )له پراختیا پاتې 

سیمه( مختلط ښارګوټي لپاره پالن جوړ شوی چې په 

MBIR کې د راتلونکي نمونه یي ښار په توګه جوړ 

شي. د 1.6 میلیونه خلکو لپاره د دندې فرصت پیدا 

کولو سربیره په MBIR کې د 30 کلونو په ترڅ کې 

 MBIR د 2.5 کروړو  روپیو حاصالتو تمه کیږي. په

کې د زغم وړ ټیټ بیه کورونو، د پوهنې او روغتیا 

مرکزونو، د مسافرو څو موډله مختلطو مرکزونو، د 

دهلي
یو تر ټولو مهم ځای  لپاره  پانګوونکو  او  د سوداګرۍ 

د دهلي NCR دی چې له نییودا )Noida(، ګورګوون 

)Gurgaon(، فریدآباد او غازي آباد څخه جوړ او د 

اصلي مرکز دی.  سهیلي هندوستان د سوداګرۍ 

په  تولیدات  آیالتي کورني  ناخالص  آیالت  ددغه 

اوسنۍ بیې سره په  03-2002 کې له 15.9 میلیارده 

امریکايي ډالرو څخه په 04-2003 کې 17.8 

میلیارده ډالرو ته لوړ شوي دي، چې %12.1 وده 

ثبت شوې ده. ددغه آیالت کلیدي برخې پدې ډول 

دي: د آیالت کورني تولیدات )SDP(: 17.8 میلیارده 

لخوا  امریکايي ډالره )2004(؛ د خدماتي سکتور 

 FDI اقتصاد؛ په هندوستان کې د بیړنی وده کوونکی 

دوهم د پام وړ مرکز؛ د توکو او موټرو د کارونکو 

لپاره د مصارف لوی مرکز؛ د لوړ شتمنو او شتمنو 

کورنیو د پام وړ نقطه او د سیالنیانو لپاره د پام وړ 

مرکز دی. دهلي د خدماتي سکتور په برخه کې تر 

ټولو لوړ پرمختللی اقتصاد لري او له SDP سره 77% 

کوي.  مرسته 
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په ITeS /IT، بانکي او مالي خدمتونو په سکتور 

کې له ودې څخه تمه کیږي چې د آیالت د ثالث سکتور 

برخه به لوړه کړي. په مهارشترا کې د MIDC لخوا د 

صنعت 226 فعالیتي سیمې جوړې شوې دي. د صنعت 

بیالبیلو برخو تر منځ، د خواړو پروسس کول، کوچني 

موټر/د موټر وسایل، څرمنه، کیمیايي او دارويي مواد او 

انجنیري توکي ددې آیالت په اقتصاد کې ډیر ځلیدلي.

مهاراشترا
لومړی فاز دا وړتیا لري چې د 20 لکو کروړو صنعتي 

تولیدات رامنځ ته کړي تر 2042 پورې 38 لکو خلکو 

ته د صنعت په برخه کې دنده پیدا شي. آیالتي 

حکومت به په اورنګ آباد کې د شندري بیدکین 

)Shendre-Bidkin( صنعتي ښار په پراختیا کار 

پیل کړي چې 17,319 روپۍ پانګونې ته اړتیا لري. 

د مهارشترا ونډه به د ځمکو ورکول وي خو د مرکز 

ونډه به د هر ښارګوټي پروژې لپاره د 3,000 

کروړو روپیو شاوخوا پیسې وي. د آیالتي حکومت 

او DMIC بنیاد ددغو پروژو د پراختیا لپاره ګډه 

پانګونه کوي چې د آیالت سهم به 51 سلنه وي او 

پاتې نور یې په DMIC پورې اړه لري. د مهارشترا 

آیالت کورني  کلیدي ځلیدلې السته راوړنې د 

امریکايي ډالره؛ صادرات:  تولیدات: 74 میلیارده 

44 میلیارده امریکایي ډالره )چې د هندوستان د 

ټولو صادراتو %45 جوړوي(؛ صنعتي سکتور: په 

صنعتي سکتور کې د بشپړ  NVA کابو %19؛ د 

کلني اقتصادي ودې اوسط: د تیرو دریو کلونو په 

ترڅ کې %9.3 او په هیواد کې د FDI تر ټولو لوړ 

تاییدات دي. دغه آیالت د مالي چارو اصلي او لوی 

تجارتي مرکز دی.  

ابتکاري توریستي پروژو کې د لویو پانګونو ښه فرصتونه لري 

او غواړي چې د کوچنیو موټرو، استهالکي توکو او معلوماتي 

ټیکنالوجۍ په برخه کې پانګونې جلب کړي.

راجستان
دغه آیالت د سهیلي، لودیځ او مرکزي هندوستان له شپږو 

آیالتونو سره تړلی دی. دغه آیالت د هیواد د شتمن سهیل او 

بریالیو لودیځو آیالتونو ترمنځ طبیعي الر ده. له راجستان څخه 

د DFC کابو %39 الرې په تیریدو سره د الرې په غاړې کې د 

صنعتي تاسیساتو لپاره فرصتونه ډیر مهم دي ځکه پدې الرې 

سره به راجستان په آسانۍ لودیځو او سهیلي مارکیټونو ته الس 

رسی ولري. ددغه آیالت کابو %60 سیمه )په 22 ولسوالیو 

کې د جیپور، الوار، کوټه او بیلواره په څیر د لویو ولسوالیو په 

شمول( د پروژې تر تاثیر الندې سیمه کې راځي. لدې سره 

به دغه آیالت د صنعتي او د زیربنا واحدونو د مالتړ او تنظیم 

لپاره یوه په زړه پورې نقطه جوړه شي. په خوشخیره بیوادي 

نیمرانه )Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana( سیمه کې، 

یو مختلط صنعتي ښارګوټی جوړیږي او په همدغه رقم یو 

بل ښارګوټی د زیربنا او پروژو له نور مالتړ سره په جوړهپور 

 DMIC سیمه کې تر )Jodhpur-Pali-Marwar( پالي مرور

الندې په لومړي فاز کې په پام کې نیول شوی. دغه آیالت په 
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کیږي چې شاوخوا 100 میلیارده ډالره پانګونې به راجلب 

کړي. د لومړي فاز په لړ کې حکومت د 7 صنعتي ښارونو 

-Ghaziabad( پراختیا لپاره د دادري نوییده غازي آباد

-Bawal( پانګونې سیمې، د منیسار باول )Dadri-Noida

Manesar( پانګونې سیمې، د خوشخیره بیوادي نیمرانه 

)Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana( پانګونې سیمې 

او د احمد آباد دولیره )Ahmedabad-Dholera ( پانګونې 

سیمې په شمول 17,500کروړه روپۍ مالي مرسته تصویب 

کړې چې په اوسط ډول هر ښار ته 2,500 کروړه روپۍ 

رسیږي )او په هر ښار کې په نهايي ډول 3,000 کروړو 

روپیو ته هم رسیدلی شي(.  داسې معلومیږي چې پدې 

لړ کې به شاوخوا درې سوه میلیونه خلکو ته د کار زمینه 

برابره شي.له DFC خط او د رابط ټرانسپورټ د زیربنا له 

اړتیاوو څخه د ډیرې ګټې اخیستنې په موخه او له لوړ 

کیفیت لرونکو زیربناوو سره د لوړ تاثیرلرونکو اقتصادي 

سیمو پراختیا لپاره داسې څرګندیږي چې د CFD خط 

دواړو غاړو اغیزمنه سیمه ته تر 200 کیلومترو پورې 

وغځیږي. د اغیزمنې سیمې سربیره، د DMIC په پراختیا 

کې به د رابط اورګاډي لوړوالی او له شاته پاتې سیمو، 

مارکیټونو او د لودیځ ساحل سره نږدې د ټاکلو سمندري 

بندرونو سره د سرک تړل شامل وي. په DMIC کې د 

پروژې تر تاثیرې الندې سیمه )PIA( 436,486 کیلومتره 

مربع ځمکه تر پوښښ الندې نیسي چې د ټول هندوستان 

%13.8 جغرافیايي سیمه تشکیلوي.

د سیمې د ویش پر بنسټ، د DMIC په PIA کې اوه 

آیالتونه او دوه متحدې حوضې راځي. د DMIC لپاره د 

پروژې تر تاثیر الندې ځمکې په ګډه 178  میلیونه نفوس لري 

چې د هیواد د ټول نفوس کابو  %17 جوړوي.

د DMIC په اړوند آیالتونه کې د هیواد د اساسي حاصالتو 

%50 کرهنیز تولیدات تولیدیږي او د هیواد له ټولو صادراتو 

څخه %60 لدغو آیالتونو څخه صادریږي. ددې سربیره، د 

بهرنۍ پانګونې تمایل څرګندوي چې د جنوري 2000 او ډسمبر 

2006 په ترڅ کې په هیواد کې د FDI تساوي ټولې پانګونې 

%52 د DMIC په آیالتونو کې ترسره شوي.

سیمه کې راځي. آیالت د بیالبیلو صنعتي سکتورنو په همکارۍ د 

2,84,451 کروړو روپیو په ارزښت تفاهم لیک الس لیک کړی چې 

کابو اوه سوه زرو خلکو ته د کار زمینه برابروي. 

ګجرات 
په هندوستان کې له لوړو صنعتي آیالتونو څخه یو یې ګجرات دی 

چې له 2002 څخه 2007 پورې یې د صنعت په وده کې  12.5% 

درجې لوړوالی څرګند کړو. د هندوستان په پنځه کلن لسم پالن 

کې، د هندوستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو)GDP( په وده کې 

%10.2 الس ته راوړنه لري چې د هندوستان په ټولو آیالتونو کې 

تر ټولو لوړ دی. ګجرات د هندوستان د ټولې پانګونې 15.14% 

)114.52 میلیارده امریکایي ډالره( تشکیلوي. ګجرات په )07-

2002( کې د %10.2 ناخالصو آیالتي کورنیو تولیداتو )GSDP( شاهد 

وو او په )12-2007( کې GSDP 11.2% په پام کې نیول شوي دي.

د احمد آباد دولیرا )Ahmedabad-Dholera( پانګونې 

سیمه په ودوداره/احمد آباد )Vadodara/Ahmedabad( کې 

د لیږد رالیږد د اختصاصي الرې شاخوا په 100 کیلیومترۍ کې 

پراته ده. آیالتي حکومت دولیرا د پانګونې ځانګړې سیمې په توګه 

ټاکلې او د پراختیا لپاره یې د پالنونو په چمتوالي کار پیل کړی. 

د ګرین فیلډ )له پراختیا پاتې سیمه( سیمې پراختیا په توګه د 

پراختیا لپاره دولیرا هم په لیست کې نیول شوې او ددې اړوند 

چارو باندې کار روان دی.

د لیږد رالیږد اختصاصي الرې )DFC( له ټول 1,500 کیلومترو 

څخه %38 )564 کیلومتره( یې له آیالت څخه تیریږي او د ګجرات 

ټولې سیمې %62 )له 26 ولسوالیو څخه 18 یې( په تاثیر الندې 
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د بهرنیو پانګونو زیاتوالي، د سیمه ایزې سوداګرۍ فعالولو 

او د ثابتې پراختیا ساتلو لپاره د سوداګرۍ او صنعت وزارت 

او د هندوستان حکومت له نړیوال سیالیز چاپیریال سره د 

پیاوړي اقتصادي اساس  جوړولو په موخه د دهلي ممبيي 

صنعتي الرې  )DMIC( په فکر کې شو. حقیقاْ، 

پر صنعت او خدمتونو والړ اقتصاد په پراختیا 

باندې ځانګړي ټینګار سره او د صنعت او 

سوداګرۍ نړیوال مرکز په توګه د پراختیا لپاره 

DMIC د نړیوالو معیارونو د صنعت نمونه یي 

الرې په توګه ګڼل کیږي. 

DMIC د دهلي او ممببي تر منځ څو 

کیفیته د بار لوړ محور لرونکې د اختصاصي 

لیږد رالیږد الر )DFC( ده، 1,483 کیلومتر 

پوښښ لري او د پای ټرمینلونه یې د دهلي په ملي مرکزي 

سیمه او د ممببي په جواهر الل نهرو بندرګاه کې ختمیږي. 

د لیږد رالیږد دغه الر له اترپردیش، د دهلي له ملي مرکزي 

سیمې، هریانا، راجستان، ګجرات او مهارشترا څخه تیریږي 

او په ډیرو برخو کې د اور ګاډي له اوسنۍ الرې سره په څنګ 

کې جوړیږي.

د دهلي او ممببي تر منځ د لیږد رالیږد اختصاصي 

الرې )DFC( د اوږدوالي ویش څرګندوي 

چې په راجستان کې )%39( او په ګجرات 

کې )%38( چې دواړه سره یو ځای شي 

%77 اوږدوالی تشکیلوي او ورسره هاریانا 

او مهارشترا )هر یو %10( او اوتر پردیش 

او د دهلي ملي مرکزي سیمه کې )هر یو 

ټول %1.5 اوږدوالی( لري. د وړاندیز شوې 

الرې انځور څرګندوي چې د پای ټرمینلونو 

سربیره د اورګاډي الرې اوسني سیستم او 

DFC تر منځ د ترافیکو تبادلې لپاره د جنګشن ۹ مرکزونه 

به ولري. په راتلونکو دریو لسیزو کې به، صنعتي ښارونه 

به د DIMC پروژې د برخې په توګه پراختیا ومومي او تمه 

د هندوستان حکومت د هیواد په شپږو آیالتونو کې د صنعتي زون پراختیا لپاره د دهيل ممبيي 
صنعتي الر )DMIC( جوړه کړې ده. مونږ لدغې ګټورې پروژې څخه نږدې راتلونکي السته راوړنو 

ته کتنه کړې ده. 

 DMIC د

 نړیوالو معیارونو د 

 یوې نمونه

  يي صنعتي

  الرې په توګه

 پیژندل شوې
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محتویاتو ترڅنګ له ځان سره په زړه پوري کیسي هم لري. 
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arplay.in/android )Android devices( & arplay.in/ios )iPad /iPhone( :ډاون لوډ 

څرنګه يي پکار واچوو:

 Android ی��ا      iPhone د   .1
موبایلونو لپاره د ARplayچلوونکي 
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کړي،  خالص  چلوونکي   ARplay د   .2
کامره  ټیلفون  خپل  د  ته  مخ  مجلي  د 
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زور ورکړي. 
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د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان خصويص رشکت ملیټد

خپرونکي او د عملیاتو افرس: ویکاس جوهری

د اجرايي ريس او اداري ډایرکټر: پرکاش جوهری

د مايل چارو افرس: کولدیپ سینګ

د ایډیټ ریس: سوراب ټانکه

indiaperspectives@maxposure.in :د پوښتنو/ځوابونو لپاره

ایډیټر: سید اکربالدین

د ایډیټر مرستیال: نیکالیش ډیکشټ

   

osdpd2@mea.gov.in :د پوښتنو/ځوابونو لپاره

انګلیيس،  انډونیزیايي،  باهاسه  عربی،  په  مجيل  هندوستان  د 
پوتوګايل،  فارسی،  پښتو،  ایټالوي،  هندي،  جرمني،  فرانسوي، 

رويس، سینهايل، هسپانوي او تامیل ژبو خپریږي. 

د هندوستان مجيل په نوی ډیلی کي د بهرنیو چارو وزارت له لوري، د سید 

اکربالدین په مرشي چي د نوموړي وزارت سیکرتر او  ویاند هم دي چاپ 

بهون،  نهرو  الل  جواهر  د ‘A’څانګه،   ،0145 ډیيل،  نوي  پته:  خپریږي.  او 

رشکت  خصوصی  هندوستان  ګروپ  پوژر  ماکس  د   110011  � ډیيل  نوي 

ملیټډ  اپارمتان منرب. 2&1، اشوار نګر، ماتورا رسک، نوي ډیيل - 110065، 

هندوستان. د هندوستان مجيل په کال کي شپږ ځله خپریږي او د چاپ ټول 

حقوق يي خوندي دي. د نوموړي مجيل لیکني، فني کارونه، او/یا عکايس 

چي په دغه مجلو کي استعامل شوي کیديل يش چي د هندوستان د مجلو 

یوړل يش. د  پکار  یا دوباره  او  استعامل  اجازي وروسته  له  د چاپ د دفرت 

MEA  او MMGIPL رشکتونه د رضاکارانه تولیداتو، نسخو، عکاسیو، فني 

کارونو، روڼوايل یا د دايس نورو موادو مسولیت په غاړه نه اخيل. دا اړینه 

MMGIPL  یا  MEA نده چي په مجله کي لیکل شوي ټول نظرونه  دي د

ګروپ پوري اړه ولري.

پوښتنو  د  څخه  ګروپ  پوژر  ماکس  د 

لپاره: 

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

www.maxposure.in :انټرنټی پاڼه

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

دیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.
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        http://www.twitter.com/IndianDiplomacy

        http://www.youtube.com/Indiandiplomacy
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Plot No. 1&2, Ishwar Nagar,  

Mathura Road, New Delhi - 110 065, India 
CIN No: U22229DL2006PTC152087 

Tel: +91.11.43011111, Fax: +91.11.43011199

Ministry of External Affairs
Room No. 255, ‘A’ Wing, Shastri Bhavan,   

New Delhi - 110001, India
Tel.: +91.11.23383316, Fax.: +91.11.23384663

Web: http://www.indiandiplomacy.in
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لکه څنګه چې د نړۍ تر ټولو لویه ولسواکي د رایې ورکولو مرکزونو په لور ځي تر څو خپل نوی حکومت وټاکي، د هندوستان 
د ټاکنو د کمیسیون پخواين رییس ډاکټر SY قریيش د ولسواکۍ ددغې ملانځنې او پدې دومره کلونو کې د راغلو بدلونونو 
په اړه خپل نظر څرګند کړ. د ټولنیزې رسنۍ له ویبپاڼو څخه نیولې تر برښنالیکونو او لنډو پیغامونو پورې، مونږ ته څرګندوي 
چې په هیواد کې حتی د سیايس کمپاینونو طریقې هم بدلون موندلی. او بل دا چې لیدل کیږي چې ټاکنو څنګه د هندوستان 

ساحلونو ته بهرنیان راجلب کړي او یو نوی طرز یې زیږولی چې د رایو مرکزونو سیاحت ورته ویل کیږي. 

په صنعتي پرمختګ کې د هندوستان مخ ته تګ د ستایلو وړ دی. مونږ د دهيل او ممبيي راتلونکې صنعتي الرې ته یوه عمومي 
کتنه کړې چې موخه یې د هیواد په شپږو آیالتونو کې د صنعتي زون جوړول دي چې د نړیوال تولید او سوداګرۍ مرکز به 
وي. دغه ځانګړې الر ټول 1,483 کیلومرته اوږدوالی لري چې له اوترا پرادیش، د دهيل ميل مرکزې سیمې، هاریانا، راجستان، 

ګجرات او مهاراشرتا څخه تیریږي.  

مونږ له سب سهاران افریقا رسه د هندوستان پیاوړو اړیکو ته یوه کتنه کړې چې د هند او افریقا د پروژه يي همکارۍ د 
CII-EXIM بانک په لسم کنفرانس کې د سوداګریزو فرصتونو په ودې باندې په خربو کولو رسه نورې هم ښې شوې. پدغه 
زراعتي  او  وسایل  مرستې، طبي  کورجوړونه، برشي  کتنه شوې چې  هم  ته  نوښتونو  هندوستان  د  په رسيلنکا کې  کې  ګڼه 
فعالیتونه پکې شامل دي. د مۍ په 29مې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو د نړیوالې ورځې په ویاړ غواړو په نړۍ کې د 

هندوستان د سولې ساتنې په هڅو رڼا واچوو. 

هندي فلم جوړونکي او د فیشن ډیزانی مظفر عيل د تصوف ریښې څیړيل چې څنګه هندوستان ته راورسیده او یووالې یې 
ولې دومره زیات دی، د کاتک نامتو رقاصې شووانا ناراین د بهرنیو چارو وزارت چاپ، هندوستانۍ میرمن، ته بیاکتنه کړې او 
پدې غږیدلې چې د قهوې د میز د رس په دغه کتاب کې په کومو ټکو د هغې د شهامت او ارادې ستاینه شوې ده. بله برخه 
د هندوستان د تیاتر پخوانۍ ډایرکټرې نادره ظهیر بابر او د هندوستان د سټیج د رس نورو هرنمندانو ته بیله شوې او پدې 

غږیديل یو چې تیاتر په هندوستان کې څنګه راوټکیده او عرصي متایالت یې له ځان رسه ونیول.  

مونږ پدغه ګڼه کې د لیدو وړ ځینو ارزښتونو ته هم پاملرنه کړې: لکه د هندوستان د اندومانز )Andamans( په هیوالک 
جزیره کې د راده نګړ ساحل چې سپین ریګ او فیروزه يي اوبه لري او د سهیيل هندوستان د مودوماالیي، نګرهول، وایانند او 

بندیپور د ځنګلونو په پټن ځایونو کې بوټي او ژوي. 

هند لید اوس د نړۍ د تر ټولو سرت د ورځپاڼو په ډیجیټيل پلورنځي کې د میګزټر له الرې د مبایلو په ټولو پالټفارمونو او 
اپلیکیشن سټورونو کې ترالسه کولی شی. دغه الکرتونیکي مجله چې په 14 ژبو چاپيږي په ویب پاڼو او د الندې لینک له الرې 

په ټولو مبایيل آلو کې لوستلی شی: indiaperspectives.in/magzter په هند 
 ARplay لید کې د ډیجلیزیشن په لور یو بل لوی ګام لوی حقیقت دی چې د
اپلیکیشن څخه په ګټې اخیستنې رسه لوستونکي کولی يش چې په مجلې  له 
کې د لیکنو اړوند زمونږ مستند فلمونه هم وویني. د ال ډیرو معلوماتو لپاره، د 

فهرست پاڼې ته الړ شی.  

 

سید اکربالدین 

راتلونکي
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د موتسو )Moatsu( جشن
 موتسو جشن چې په شامل ختیځ هند کې د 

نګالنډ آیالت اوو )Ao( قبایلو لخوا ملانځل کیږي 
د کښت یا کرهنې د فصل پای ملانځي. تاسې به 
هلته خلک ووینی چې بهرتین کايل یې آغوستي 

وي سندرې وايي، نڅا کوي، د اور شاوخوا ناست 
وي او له خوندورو خواړو څخه خوند اخيل.

کله: د مۍ میاشتې لومړۍ اونۍ
چیرته: په نګالنډ کې د موکوکچونګ 

)Mokokchung( ولسوالۍ کيل په ځانګړي ډول 
د چوچویملنګ )Chuchuyimlang( کې 

د مت آبو )Mt Abu( د اوړي جشن
په راجستان کې د مت آبو )Mt Abu( د اوړي 

جشن د سندرغاړو لخوا په سندرو ویلو رسه پیلیږي 
چې د خلکو لخوا نڅاګانې او د آتش بازۍ منایشونه 

هم وررسه وي. پدغه وخت کې په ناکي ډنډ کې 
د کشتیو زغلونې او رولر سکیټینګ سیالیو په څیر 
سپوريت فعالیتونه هم کیږي. تر ټولو مهمه خربه د 
قوالیو ماښام دی چې د هندوستان مشهور قواالن 

دلته راځي.

کله: د مۍ 12 څخه تر 14 پورې
چیرته: مت آبو، راجستان

)Buddha Purnima( بودها پورنیام
په بودها پورنیام کې د څښنت بودها د زیږیدنې 

ورځ ملانځل کیږي. پدغه ملانځنه کې دعاګانې، 
مذهبې بحثونه، د بودهایانو مذهبي کتاب تالوت، 
ګروپي عبادت او پرستش کیږي. پدغه وخت کې 

د هندوستان د ریل الرې د بودها د سیالنیانو لپاره 
 Mahaparinirvan د مهاپرینیرون اکسپریس

Express په نوم ریل چلوي چې په هندوستان کې 
د بودها د زیارتونو ټولو ځایونو ته ځي.

کله: 14 د مۍ 
چیرته: د هندوستان د بودهایانو په بیالبیلو ځایونو 

کې په ځانګړي ډول په بودها ګایا )Bodh Gaya( کې

د المایورو )LAMAYURU( جشن
 Yuru ( په المایورو کې د یورو کبګیات

Kabgyat( دغه دوه ورځنی جشن د الداخ 
)Ladakh( په ډیرې پخوانۍ خانقاه کې تررسه 

کیږي. المایان د ماسکونو په اغوستلو رسه 
نڅاګانې کوي. بل مهم مذهبي رسم – د 

مجسمې سوځول چې د نفس د سوځولو په 
معنی دی. 

کله: د جون 14 او 15 او د جون 24 او 25
چیرته: د المایورو خانقا، الداخ

 )Champakulam Moolam( د چمپه کومل موالم
د کشتۍ زغلولو سیايل

په پمبا )Pamba( سیند کې د کیراال )Kerala( د 
تر ټولو پخوانۍ مار کشتۍ د زغلولو سیايل تررسه 

کیږي. ګډونکوونکي د چوندن )chundan( او ایروتو 
کويت )iruttu kuthi( په څیر بیالبیل ډول کشتیو 
څخه ګټه اخيل. لدې وړاندې چې په حیرانوونکې 
متحرکو اوبو کې د سینګار شویو کشتیو د زغلولو 

سیايل پیل يش ډیر ښکلی قطار جوړ يش. 

کله: 23 د جون
چیرته: چمپه کومل، اليپۍ، کیرال

د اوړي جشن
د اويت )Ooty( په تامیل ناډو کې میشته غونډۍ د 

اوړي په جشن رسه راژوندۍ يش. د ګالنو منایش 
یې د لیدو وړ میله ده. پدې ځای کې کشتۍ 

زغلول کیږي او چکر هم ورکول کیږي.

کله: د مۍ په رس کې
 چیرته: د تامیل ناډو د اوتۍ په

 بوټينیکال باغونو کې

پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 
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