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خربې اترې

بر 2014 کتو ا  - سپتمرب   n        n 9هند ليد  0

مې زخمونه روغ شوي او ښه روزل شوې یم. دغه حالت ما 

دیته هڅوي چې سږ کال ډیرې السته راوړنې ولرم.”

له ځینو لویو پیښو رسه د مخ کیدو لپاره، سینا د خپل 

اندام تناسب او په ځان باور په بیا ترالسه کولو رسه د هغې 

او د هغې د هیواد لپاره د ویاړ نښه ګرځیدلی يش. خو اوس 

هم هغه ډیر دقت او پام ته اړتیا لري. 

هغه په یوه وخت کې د یوه ګواښ په 

اړه فکر کول د اوږده راتلونکي پر ځای 

بهرته ګڼي.

“زه خلکو ته د کومې نقطې په ثابتولو 

فکر نه کوم. لوبه به د ټینس په میدان 

کې تررسه کیږي. زه تندرسته، بې ټپه او 

روغه رمټه یم. زه اوس هیڅ ویره نه لرم،” 

سینا وايي، او ټولو ته ډاډ ورکوي چې 

اوس د ویرې کولو وخت نه دی.

کوچنۍ هندوستانۍ انجیلۍ رښتیا 

هم دومره لویه شوې چې اوس د خپلو کړنو او د ډیرو نورو د 

احساساتو ته پام کولی يش.

زه ټپي شوې وم او نه مې شوه 
کولی چې ښه لوبه وکړم. 

تراوسه مې وکولی شول چې په 
نړۍ کې خپل مقام د 4 او 9 

درجې تر منځ وساتم. ما په ډیرو 
لوبو کې منځپایلوبو او نیمه 
پایلوبې ته ځان رسولی دی

د ساعت له ستنې رسه سم له چپ لوري: د مبارکۍ مراسمو پر مهال له خپلو والدینو 

او ښوونکي پولیله ګوپيچند رسه په لوبه کې د بریا شیبې

Like 
INDIAN DIplomAcy

Follow 
@INDIANDIplomAcy 

              Watch 
INDIAN DIplomAcy
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خربې اترې

ګوته نیوونکي د انتقاد یوه مسخره طریقه لري. کله چې 

د هندوستان د بډمینټن رسایستلې لوبغاړې سینا نهوال 

د 2012 په املپیک کې د برونز میډال وګاټه، هغه یوه 

داسې جینۍ وه چې هیڅکله یې هم غلط قدم نه وو 

پورته کړی. خو کله چې د سکوت وخت راغی، لقبونه او 

میډالونه ترې واخیستل شول او له اتلې څخه یو داسې 

څوک جوړ شول چې د سم ګام په پورته کولو نه پوهیده.

سینا د خپلې ذهني پیاوړتیا په مرسته لدې پړاو 

څخه راووته. لکه څنګه چې هغه له بریا څخه په خوند 

اخیستلو پوهیږي، همداسې له محکومیت څخه پرته له 

ډاره په راوتلو کې هم مهارت لري. “داسې پیښیږي،” 

سینا وايي. “کله چې مونږ ګټونکي شو، مونږ ته هر ډول 

شاباسی راکول کیږي خو زمونږ یوه ماتې په انتقادونو 

بدله يش. خو زه دا ټول په سپورت پورې تړيل ګڼم. په 

وروستۍ پیښه کې هم، ما هڅه وکړه چې زخمونه مې 

روغ يش او په پوره انرژۍ رسه 

مې روزنه ترالسه کړه.”

د 2012 کال په آګست 

کې د املپیک برونز او د 

همدغه کال په اکتوبر 

کې ډینامرک اوپن له 

ګټلو وروسته، سینا 

په2013 کال کې 

د خپلو میډالونو په 

املارۍ کې خلکو ته د ښودلو 

لپاره هیڅ نه درلودل. دغه بیقراري هغې ته لدې څخه 

ډیره زیاته وه چې د هغې شابايس ورکوونکي په ګوته 

نیوونکو بدل شول. څلورویشت کلنې وویل “ما د ناهیلۍ 

احساس نه دی کړی. زه ټپي شوې وم او نه مې شوی 

کولی چې ښه لوبه تررسه کړم. تراوسه مې وکولی شول 

چې په نړۍ کې خپل مقام د 4 او 9 تر منځ وساتم. ما 

په ځینو لوبو کې منځپایلوبو ته ځان رسولی دی او ډیرو 

نیمه پایلوبې ته مې الره موندلې ده،”.

په مننې، 2014 کال د نورو کلونو په څیر بې رحمه 

ثابت نه شو. دغه کال په انډیا اوپن ګرانډ پریکس ګولډ 

)د هندوستان آزاد لوی طاليي میډال( په بریا او 

د اسټرالیا آزاد سوپر سیریز کې د لقب په 

ګټلو رسه پیل شو چې دغه کار د هغې 

په ځان باور نور هم زیات کړ.

“اوس آرامه یم” دا هغه احساس دی 

چي سینا د خپل زهنیت په اړه بیان 

کړو، بریاوې په انتقادونو پورې 

تړلې دي. “دغو ګټنو زه په 

ځان ډاډمنه کړم. په لوبه 

کې زما ګړندیتوب 

زیات شوی دی. 

سږکال ماته ځان 

مناسب او ګړندی 

ښکاري نو ځکه به ښه 

لوبه هم وکړم. اوس 

په  2013کې د میډال نه ګټلو وروسته، د هندوستان د بډمنټن اتلې سینا نهوال خپل 
صورت او د اندام تناسب بیرته ترالسه کړی او ال ډیرو لقبونو ګټلو ته چمتو ده

لیکواله: ګریمه ورمه

‘زه اوس هیڅ
ویره نه لرم’
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پورې بیا راژوندۍ شوې اخرتاع ده. یو وخت چې 

کلیوايل افغاين خواړه به یې ورته ویل په مرچو او ملګو 

کې به اخته شوې وه له ډیر بدلون رسه مخ شول، تر ټولو 

مشهوره اخته یې آمچور )د خام آم پوډر( او ګرم مساله 

)د ځیرې، تورو مرچو، لونګ... په څیر د مسالو مخلوط( 

دي. مټن چاپ په مساله الیرباري کې د جیګز کرله 

لخوا له میپل رشبت او کوکوم لعاب رسه چمتو کیږي 

چې له لومړين مټن چاپ رسه ډیر نږدېوالی لري. دغه 

خواړه هم د تنور د رسه کولو له تخنیک 

رسه مخ کیږي، هغه لعاب چې هډوکو 

ته دننه کیږي خواړو ته بیل خاصیت 

ورکوي. میشتي دوي لويل پوپ 

چې په ارکارې کې د میشتي دوي 

)خواږي جګري ماستې( له تازه یخو 

جوړو شوو کلولو څخه جوړیږي، 

د یخولو لپاره یې د نایټروجن 

ګاز څخه ګټه اخیستل کیږي او 

د حرارت بدلون پرته یې خوند 

ثابت پاتې کیږي.

د عرصي خواړو برخې جوړیدو 

لپاره د ټولو خوراکونو په تخنیک کې 

بدلون ته هم اړتیا نشته بلکې ځینې یې 

د خوش مزاجۍ او نور یې د ښه ښکاره 

کیدو له امله هم ځای موندلی يش. د 

د زعفرانو له لعاب او د پستې له رابدي )الندې برخې( رسه د جلیبي خاویار، امیوز بوچي یا سیو پوري د پخیدو په حالت کې

موپال ډوله غوا غوړیو وریژې او چیکن کوري په څیر چې 

د کیلې په شنو پاڼو یا په ترخو مین ویوي چاتو )په چیيل 

ډول قورمه کې د کب غوښه( کې بخار شوي او تیاریږي 

له پخوا څخه د خلکو په زړونو کې ځای لري. د خوراکونو 

ترکیب د ذایقې په ساتلو رسه او د ډیرې مسالې استعامل 

پرته د دودیز شناخت جوړولو لپاره هم په اور ګرمیږي او 

هم په ډیرې ښې طریقې رسه کار پرې کیږي. د کورکمن 

د پاڼو مرچ پرانز کب او تاییر صدام )د مرچو او ماستو 

وریژې( چې د صدف پر رس برابریږي اوس 

هم د خوند جوړولو یو بل مثال دی. د 

مرچو او شیدو وریژې اوس هم د پرانز 

کب د مرچکي حرارت خوند لري. دال 

چاول ارنسیني )په پنکو ککړ، د عدس 

وریژو رسه کړې کلولې( هم ډیرې ښکلې 

ښکاري. دغه دودیز مهاراشرتي خواړه 

هم د کلولو په څیر له کوچنیو پاپړو )د 

تورو چڼو نریو پوښونو(، چټني 

او اچار رسه د یو ځل خوړلو 

تجربې په موخه برابریږي 

لکه د داهي بهاله )له مرچ 

لرونکو ماستو رسه د عدس 

ډوډۍ( آیس کریم چې د 

ممبیي په زییا، دا اوبرایو 

کې پیدا کیږي.
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تنوري ګاليب رنګه قزل آال کب

په کروي شکل کې د تنظیم عامل په توګه له سوډیم 

الجینیټ څخه په ګټې اخیستنې رسه په ساړه کاشوغه کې 

راوړل کیږي. په ځګ کې د کپسول په څیر د بندولو له 

امله د ماستو او د هندي مسالو خوندونه په خوله کې رسه 

یو ځای يش او د مسالو خوند زیاتیدلو پرته 

يو ډول خوند لري. د جالیبیو په خاویار 

کې هم همداسې یو څه ترالسه شوي وو. د 

مالیکیولو تخنیک څخه په ګټې اخیستنې 

رسه د جالیبۍ )د اوړو رسه کړي خواږه( 

جوړیږي چې د نارنج خاویار تختې رسه 

مشابهت لري. د سړو ربدي )د شیدو 

خواږو( د پاسه په اچولو رسه د دودیزو 

جالیبي ربدي خوند رامنځ ته کوي.

ګي غوسټ )د غوا په پاکو غواړیو غوړه 

د پسه کباب شوې غوښه( چې د سهیيل هند د جنګیالیو 

د ټولنې د کونداپور خلکو لخوا رامنځ ته شوي هم د خواړو 

ځانته خوند لري، د غواړې غوښې په دغه وتلې طریقه کې 

غوښه د لوګن خوند ترالسه کولو لپاره په تنور کې پخول 

کیږي. پدې سیمه کې د تنور خوند لرونکي خواړه ډیر 

زیات شته لکه سمبوسه ډوله ګالوټي کباب )د نازکې 

غوښې/سبزۍ نرمې رسې شوې سمبوسې( چې د نوي 

دهيل د ITC موریا د دمپوخت رسټورانټ په لومړۍ منیو 

کې بیامعريف شوی وو چې وړاندې په 80مو کلونو کې له 

مشهور ران رسه یو ځای د ویلنګټن ډوله نرمو پسټریو کې 

له روم مریناډ او له کوکټیل پیازو رسه کارول کیده.

په حقیقت کې بیا اخرتاع د نړۍ د 

پخيل په نقشه کې د هندوستان د سوچا 

خواړو د بیا راژوندي کیدو لپاره کلیدي 

فکتور وو. د بیلګې په ډول، آټا چیکن 

)سورکړی مساله داره چرګ چې د اوړو 

د کلولې دننه ځای په ځای شوی وي(، 

د تاج محل په ماڼۍ یا په ټاورز مساله 

کرفټ کې ځانګړي خواړه دي. د خاد تر 

تاثیر الندې دغه خواړه )د هندوستان په 

شامل کې د کالالنو ټولنه( د پخيل لپاره د 

کوچیانو ښوونځی لری چې اخته شوی چرګ د ساعتونو 

لپاره د پخولو لپاره په شګو کې خښول کیږي یا د تندور 

نرم اور حرارت ته ایښودل کیږي. په مساله کرافټ کې، 

دغه خواړه د خاورین لوخي دننه د45 دقیقو لپاره په 

داش کې ایښودل کیږي او له تازه پولکز )هندي ډوډۍ( 

رسه راوړل کیږي. 

مټن چاپ )د اوزې رسې کړې پوښتۍ( بله په زړه 

بریاني چې د 
ممتاز محل لخوا 
رامنځ ته شول د 
مغلو له ختمیدو 

وړاندې اوه 
ځله بدلون سره 

مخ شول
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د بیلګې په توګه بریاين چې د مغل ملکې ممتاز محل 

عسکرو ته پاخه کړل او تراوسه د خوند له السه ورکولو 

پرته تر ډیرو ځایونو وغځیدل، خو د مغلو د پاچاهۍ له 

منځه تلو وړاندې اوه ځله له بدلون رسه مخ شوي دي. 

د حیدرآباد بریاين د ورو پخيل یا دم تخنیک په نوم یوه 

مشهوره نظریه رامنځ ته کړه.

په معارص دور کې، د دودیزې ذایقې ترالسه کولو نوي 

وسایل اخرتاع شول. نن ورځ، نهاري د اوبو ویستلو لپاره 

له سوس واییډ څخه ګټه اخلی چې د شپې لخوا د غوښې 

په پخولو رسه راپورته کیږي – لومړی انډیاري په انفرادي 

ډول اخته کیږي، پاکیږي او لږو ساعتونو لپاره په اوبو 

کې پخیږي. د پخيل د مالیکیولو هرن په څیر تخنیکونه 

د ذایقو تعادل یا د ښه ښکاره کیدو لپاره په جرباين بڼه 

رامنځ ته شول. لکه د ریتا )مساله داري ماستي( په څیر 

چې په بانګکوک کې د ګاګن رسټورانټ لخوا مشهور 

شوي، یاد خواړه چې له مساله داره ماستو تیار شوي 

دببا ګوشت

میبل او کوکم لعاب لرونکي نرم 

اور پاخه شوي مټن چاپ
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هندي خواړه د بیاراڅرګندیدو په حالت کې دي. ګوالټي 

کباب تر یوې مودې پورې شاهانه مالتړ درلود. دا خواړه 

به د هغې ملکې لپاره تیاریدل چې نرم او پسته خواړه به یې 

خوښیدل. له هغې وروسته بیا تندي کباب راووتل چې د 

یو السو اشپزانو نوم پرې ایښودل شوی وو، یو السو اشپزانو 

به په غوښه د قیمې کولو لپاره په ساعتونو کار کولو تر څو 

اصيل خوند پکې راپورته کړي.

تراوسه پورې بل نوښت رامپوري خچړه ده چې د اواد، 

لکنهو، حیدرآباد او رامپور د نوابانو د اشپزونو تر منځ د 

سیالۍ پایله ده. دغه خواړه به په وریژو او پستې کې له 

عدس رسه یو ځای د تراشلو بادامو په اچولو رسه جوړیدل.

د بدلون غربګون

د نړۍ تر ټولو مشهورې رزګولې چې په نرم وايل یې 

مشهورې دي له اړتیا رسه سمې تولید شوي دي تر څو 

د ډیرې پریامنۍ له کبله یو بې مثاله شی جوړ کړي. 

داسې اوازې دي چې د پهادو رزګولې )په اودیشه کې 

له بهوبنیسوار رسه نږدې د یوه کوچني کيل له نوم 

څخه اخیستل شوي( ډول په هغه ځای کې د شیدو 

له کبله رامنځ ته شوې دي. په حقیقت کې،  پریامنۍ 

ډیری وخت داسې ویل کیږي چې چیني پوډو )د ریکوټه 

لومړی کیک  پنیر  د  قند سوخته(، د هندوستان  پنیر 

پر رس هڅه کیدله چې یوه لویه رزګوله جوړه کړي 

خو ترې خرابه شوه.
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له اچار، پاپړ او چټني رسه دال چاول ارینسیني
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د نړۍ د پخيل په نقشه کې د هندوستان د خواړو پاکوالی بیا 
په راڅرګندیدو دی. مونږ د هندوستان عرصي خواړو په نوم 
یوې داسې نظریې ته کتنه کړې چې تر شا یې کیسه پټه ده.

لیکواله: مدولیکه داش

1809 کال وو چې د هندوستان د ښو خواړو خوړونکي له 

چیکن تیکه مسالې )د چرګ رسې کړې تیکې( رسه لودیځ 

ته راورسیدل. دغه خواړه به په هندوستاين کايف هاوس 

کې پخیدل چې مالک یې د ایسټ انډیا کمپنۍ د پخواين 

عسکر زوی ډین مهومیت وو، د کلونو په تیریدو رسه د 

وليس جرګې غړیو لپاره پدغه بې هډوکي چرګ نرمه مساله 

لرونکي خواړو کې “د پخيل تخفیف” رامنځ ته شو. یوه 

نیمه پیړۍ وروسته، د نړۍ خلکو ته بټر چیکن )د غوښې 

کریم لرونکې قورمه(او دال مکهاين )د عدس کریمي خواړه( 

وروپیژندل شول. دغه درې ډوله خواړه د هندوستان په 

خواړو کې رسه نږدیوالی لري.

د مشهورې نظریې برخالف، لدوی څخه یو ډول یې هم 

د غربې ذایقې ماتولو لپاره قصداً سفاريش نه دي رامنځ ته 

شوي. د بریاين )د وریژو خواړه چې مساله او غوښه/سبزي 

ولري( او کبابونو )د غوښې یا سبزۍ رسې کړې تیکې( کیسې 

په څیر چې د هندوستان د پخيل نوی فصل راپيژين، له 

غوښتنې رسه سم په دودیز ډول یو څه یې رامنځ ته کړل. دغه 

بهیر په تکتیک او عنارصو کې د بدلون المل شو. او په خپل 

وار رسه دغه نظریې ته د هندوستان عرصي خواړو نوم ورکړل 

شو. پایله: د پخيل هر نوي نسل به د هغوی په تیارولو کې 

حتامً یوه نوې طریقه راویستله.

د میراث بیا
راژوندي کول

Cuisine Final_Pashto.indd   83 08/08/14   3:45 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n 8  سپتمرب- اکتوبر 2014   1

په نړیواله کچه، جاپان خواږه سويش لري چې رولونه له امونو 

څخه ډک شوي وي. خواږه معطرې سختې وریژې 

چې د کوپرې له شیدو څخه جوړیږي او پر رس یې 

تازه امونه وي هغه شیریني ده چې په سهیل ختیځو 

آسیايي هیوادونو کې تیاریږي. په لودیځو هیوادونو کې 

ځینې آشپزان امونه له ډوډۍ رسه تیاروي. رشیمپ کب 

چې له امونو رسه پخیږي او د پنیر ژاله پینو مرچ او رولونه 

چې د خوګ له غوښې او ام څخه ډکیږي اوس په متحده آیالتونو 

کې نوي رامنځ ته شوي خواړه دي.

روغتیايي ګټې
دغه میوه ډیرې روغتیايي ګټې لري. د ام خواړه اوسپنه، 

ویټامین A او E لري او د امیدوارو ښځو او کم خونه خلکو 

لپاره د تغذیې لویه رسچینه ده. امونه د اسیدو په له منځه 

وړلو، د هضم په ښه وايل او د اکسنډه ضد پریامنه موادو 

په درلودلو رسه د پوستکي لپاره ګټه لري. امونه سلنیوم هم 

لري چې د زړه ناروغیو پر ضد د انسان ساتنه کوي. د میده 

شوو امونه ډک پیاله د شب کورۍ مخه نیيس او د سرتګو 

نظر په ساتلو کې مرسته کوي.

د ام د آیس کریم یو ډول
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)پورته( ام رشیخند )په رس کې( د ام اچار

که څه ډیری د کب په خواړو کې کارول کیږي خو دغه میوه 

د چرګانو په خواړو کې هم ښه کار ورکوي. په تایلنډ کې، 

ام د کورکمن خوند جوړولو لپاره کارول کیږي او په مرکزي 

امریکا کې له ملګې، رسکې، تورو مرچو او ګرمې مسالې رسه 

د خوند لپاره خام یو ځای کیږي. امونه د امریکا په هوايي 

آیالت کې هم ډیر کارول کیږي. په التیني امریکا کې، په 

لرګیو کې پوسته شوي امونه په کوڅو کې بنجاره ګانو لخوا 

پلورل کیږي. دغه میوه د هر يش خوند ډیروي او د میوسيل 

او اوربشو په څیر په حبوباتو باندې په اچولو رسه د حبوباتو 

خوند ال ډیروي.

ابتکاري کارونې
د نړۍ ټول اشپزان په خپلو منیوګانو کې له ام څخه ګټه 

اخيل. په هندوستان کې، مونږ د ام بریاين )د وریژو خواړه 

چې مسالې، سبزي او ام ولري(، د خام ام پراټه )وچه ډوډۍ 

چې خام ام پکې اچول شوی وي( او امراس الو )د کچالو 

خواړه چې د پاخه ام قورمه ولري( په څیر ابتکاري خواړه لرو.

هند کې د کونکنیانو لخوا د 

منګډه په نوم مربا جوړولو 

کې کارول کیږي. په 

اندرا پرادیش کې خلک ام 

د دالو جوړولو لپاره کاروي 

خو په ګجرات کې یې بیا د 

چونډه )د رنده شوي ام خواړه( په 

جوړولو کې کاروي. د ام ماستې )په ماستو 

کې مخلوط شوی ام( د ډیرو هندوانو  او د سهیيل آسیایانو د 

خوښې وړ څښاک دی.

نړیواله خوښیدنه
په ختیځو خواړو کې امونه په مربا او شیرینیو کې کارول 

کیږي. په نړۍ کې د ام مشهور خواړه مینګو سلسه، مینګو 

جیيل او مینګو ریلش دي. په فیلیپین کې خام ام له بګونګ 

)له خمیره شوي کب او ملګې څخه جوړه شوې چاشني(، د 

کب له قورمې یا همداسې له ساده ملګې رسه خوړل کیږي. 
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کیسار چې ځانته ځانګړی خوند او اوږد عمر لري په ګجرات 

او مهارشرتا کې شنه کیږي.

هندي خواړه
د امونو تیز او خوږ خوند ام د پخيل یو عنرص ګرځولی دی. په 

هندي کورنیو کې د ام آیس کریم، ام پانه )خام 

امونه چې په مسالې کې پخیږي – د خواړو ملګر 

او تازه کوونکی څښاک( او د ام اچار تر نن ورځې 

پورې عام دي. د مهارشرتا امراخند )مینګو 

رشیخند( په څیر سیمه ایزې ځانګړنې هم لري 

چې د ټکول شوي ام مغز له خوږو ماستو رسه 

ګډوي. په شاميل هند کې، امونه نري نري ټوټه 

کیږي او په ملر کې وچیږي چې مرابا ورته وايي. 

د ام خوند لرونکي سمبور )د اميل عدس لرونکي 

غوښین خواړه( په سهیيل هند کې او د ام خوند 

لرونکي تیز دال )د عدس کورکمن( په شاميل 

هند کې په اوړي کې د خلکو د خوښې وړ خواړه دي. امراس 

جوس چې د ام له مغز څخه جوړیږي، بوره او شیدې هم لري 

په ګجرات، مهارشرتا او راجستان کې له ډوډۍ، وریژو یا 

پوریز )وچې ډوډۍ( رسه خوړل کیږي. د خام ام مغز په لودیځ 

ام چې په نړۍ کې یوه تر ټولو مشهوره ګرمسیره میوه ده له 

پخوا څخه په هندوستان کې کرل کیږي. په حقیقت کې، 

امونه اصالً له ختیځ هند، برما )چې اوس میامنار ورته وايي( 

او اندومان جزیرو څخه راغيل دي. خلک باور لري چې دغه 

میوه په 5مه پیړۍ کې مالیزیا او ختیځې آسیایې د بودهايي 

راهبانو لخوا ورپیژندل شوې ده. 

نن ورځ د نړۍ کابو نیم امونه په هندوستان 

کې تولیدیږي خو د هیواد له یو فیصد څخه کم 

امونه نړیوال تجارت ته دننه کیږي او د میوې 

سرته کچه د هندوستان دننه مرصفيږي. له بې 

تاره، خوشبویه الفونسو ام څخه نیولې تر خواږو 

او کاغذي بادامي امونو پورې، هندوستان په 

نړۍ کې ددغې میوې د تر ټولو لوی تولیدونکي 

دعوی لري او چین د نړۍ د امونو په دوهمه 

درجه کې دی. د امونو سیندوري، دوسیهري، 

چوسا، فضيل، لکهنوه، جوهاري، ګالب خاص او 

لنګره ډولونه د هندوستان په شاميل آیالت اوتر پرادیش کې 

کرل کیږي. سهیيل هند هم حیرانوونکي ډولونه لري لکه: 

راسپوري، سفیده )بینګنپايل(، نیلم، حامیت، متبور پرییور، 

ملګووه او مالیکه چې هر یو یې ځانته رنګ او خوند لري. 

ام پانه

دغه میوه د هر 
شي خوند ډیروي 
او د میوسلي او 
اوربشو په څیر 

په حبوباتو باندې 
په اچولو سره د 
حبوباتو خوند ال 

ډیروي
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خواړه

له ښکيل بويي څخه نیولې د شاتو تر خواږه خونده پورې، ام له دوی څخه وړاندې دی. 
دا چې هندوستان ددغې میوې تر ټولو لوی تولیدونکی او کاروونکی دی خو دغه میوه 

د نړیوالو خواړو یو مشهور عنرص هم دی

لیکواله: جهنامي رسمه

له ژوند رسه
هندوستانۍ مینه
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د هغه په مقابل کې بیا د بنګلور بیروکرات ماستي 

وینکاتیش ایینګر دی چا چې د ساده توب او لویې ښکال 

لنډې په زړه پورې کیسې لیکلې دي خو په کور کې 

به یې په تامیيل ژبه خربې کولې. ماستي د لوړ ایینګر 

او اییرز د اوږدې لیکې استازیتوب کوي او نوموړي د 

تامييل په څیر په کناډي ژبه هم روانې خربې کولې چې 

نیکونه یې اصالً د هامغه ځای څخه وو.

د جیین پیت بل منلی ګټونکی اوس 

هم زمونږ تر منځ دی. ګیریش کرناد 

چې په کونکاين او مراټي ژبو خربې 

 UR کوي، د ناول او مقالې فکري لیکوال

اننتا موريت د انګلیيس ژبې پوهاند دی. 

دوی دواړه د هندوستان په نورو ژبو د 

لیکواالنو د پیژندنې سخت پلویان دي.

دغه بیلګې په 

کناډي پورې اړه لري 

خو زمونږ تر ټولو لویه 

نقطه په عموم کې د هندوستان 

ډیروايل په اړه ده چې د ژبې ډول 

یې تر منځ ځانته ځانګړتیا لري. 

پدې ځای کې به د الهامي کناډي 

شاعر او عامل AK رامانوجم یادونه 

هم نامناسبه نه وي چې ځوان ومړ 

د جیین پیت 
ګټونکی شیوي 
رام کارنټ چې 

مورنۍ ژبه یې تولو 
وه په کناډي ژبه 
انکلوپیډیا ولیکله!

خو مونږ ته یې پریامنه او بې شمیره میراثونه پریښودل. 

کره کتونکې منیتا ګوخايل د رامانوجم څو ژبنیز طبیعي 

شخصیت په اړه لیکي: د کنجکاوۍ خپلرسۍ له امله، ما 

د تامیل سیمې، د کناډا په کناډا سیمه کې څو ځله تامیيل 

ژبه لوستې ده، په هندوستان کې مې انګلیيس زده کړې 

او متحده آیالتونو کې مې د هندي ژبو او په هند کې د 

انګلیيس ژبې درس ورکړی دی )د هغه په خپل خیايل 

ژوند لیک کې، اتل، چې یو هندی دی له 

یوې امریکایۍ میرمنې چې د ایوه په یوه 

کوچني کالج کې د تاریخ درس ورکوي 

خپل ماشومتوب راپه یادوي(. “زما پدې 

وروستیو کلونو کې، له خپلې مور رسه په 

مدرس تامیيل خربې کړي، زمونږ د کور 

خدمتګاره چې د ایینګر ده او مونږ ته یې 

اشپزي کوله رسه په میسور تامیيل خربې 

کړې دي؛ له کور څخه بهر مې له ملګرو 

رسه په کناډي ژبه خربې کړې دي. د پالر 

په دفرت کې به پورته ما له هغه رسه په انګلیيس خربې 

کولې... نو لدې کبله، ښکته-پورته، دننه-بهر، زه په دریو 

ژبو په غږیدو رسه رالوی شوم.” 

“څومره رامایان؟ درې سوه؟ درې زره؟” د رامانوجم 

مشهوره مذهبي مقاله پدغو ټکو پیلیږي. د هغه په یاد به 

مونږ دا پوښتنه وکړو چې څومره توپیرونه؟”

)چپه خوا( د غزل شاعر DR بیندري )ښي خوا( منلی لیکوال UR اننته موريت

د لیکني لیکوال د هندوستان پخوانی سفیر دی

            Like 
INDIAN DIplomAcy

            Follow 
@INDIANDIplomAcy 

              Watch 
INDIAN DIplomAcy

Diversities_Pashto.indd   77 08/08/14   12:25 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 7  سپتمرب- اکتوبر 2014   5

د هندوانو شاوخوا 
ډیرې ژبې پراتې 

دي او ډیری لوستي 
هندوان د انګلیسي 
سربیره لږ تر لږه په 

دوه ژبو غږیږي.

بیلګې لرو او ددوی تر منځ تر ټولو لوړ ادب لرونکي ژبه 

کناډي هم شتون لري.

KV پوتاپه، چې د قلم په نړۍ کې د کوومپو په نوم 

مشهور دی په 1967 کال کې د خپل حاميس شعر رسي 

رمایانا درشنام په رس جیین پیت جایزه ترالسه کړه. هغه 

په خپل شعر کې د پخواين مایسور آیالت چې د مایسور 

مهراجه پاچاهي پرې کوله، د غرونو ډکو سیمو ستاینه 

کړې وه. مورنۍ ژبه یې کناډي ده او هغه کتاب چې دته 

یې ویاړ وروبخښلو په لوړه کالسیکه کناډي ژبه نرش شوی 

چې د ویډنټیک مفکورې او سانسکریټ تر اغیزې الندې 

وه. خو له هغې څخه وړاندې، نوموړي د کلیوايل اصطالح 

ګانو ناولونه لیکيل چې د غرونو په منځ کې په باران کې 

د پټو کلیو او د مځکوالو او بزګرانو د څو قرشه ټولنې 

طبیعت یې انځور کړی دی.

د سیمې، لهجې او شخصیت له پلوه د  1973کال 

جایزه یوه ډیر بدل کس ترالسه کړه. 

بیندي، د غزل شاعر، ځینې خلک 

ورته د کناډي شیلۍ هم وایي، 

خپلې زده کړې یې په پونه کې 

کړي، په مراټي ژبې خربې کوي او 

اصالً د شاميل کرناټک یوه ښار داور 

اوسیدونکی دی.

د 1990 کال جایزې ګټونکی، 

VK ګوکک هم له همدغې سیمې 

څخه دی خو ځانته مخینه لري: عامل او د هندوستان 

د قومونو د متدن ژورې پوهې درلودونکی د خواصو د 

حکومت پلوي ډلې نایب رییس دی. له بل پلوه، شیوي 

رام کارنټ چې په 1971 کال کې یې جایزه وګټله څو اړخه 

شخصیت دی چې په ساحيل کرناټک کې ریښې لري او له 

اودوپي ښار )د معبد ښار چې اوس په رسټورانټونو مشهور 

دی( رسه نږدې اوسیږي. د بیالبیلو برخو نابغو کارنټ د 

علم په هره برخه کې ځان ډوب کړی دی او تر ټولو لوی 

کار یې په کناډا کې د انکلوپیډیا لیکل وو!

فلکلوریکه تیاتر، یکشاګانه، ساینس، چاپیریال، رسامي، 

زراعت: دده په سیمه کې د ژوند کولو داسې هیڅ هم نه 

وو چې د نوموړي پام یې ځانته نه وي اړولی. د کارنټ 

مورنۍ ژبه تولو وه چې د ساحل یوه بیله ژبه ده خو هغه 

به په پراخه کچه د کناډي اديب اړخونو ته له کتو پرته 

د سختو حاالتو او د هغه شاوخوا کلیوايل سیمې ستونزو 

انځورولو په اړه هر کال یو ناول لیکه.

)چپ لوري ته( د جیین پیت جایزه او د 

هغه دوه ګټونکي، )الندې( ګیریش کرناد او 

)په تل کې( KV پوتاپه
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لوستي هندوان د انګلیيس رسبیره لږ تر لږه په دوه ژبو 

غږیدلی يش. د یادونې وړ ده، که څه هم د لیکواالنو 

تر منځ د هغو لیکواالنو انفرادي پیژندنه ډیره پیچلې 

ده چې د یوې ژبې د خالقیت اوج ته رسیديل دي خو 

بیا هم له نورو رسه ډیرې آسانې خربې کوي.

د هندوستان په یوه آیالت، کرناټک کې د 

جغرافیايي، فرهنګي او حتی د ژبني ډیروايل په څیر 

 د جیین پیت جایزه

د سهاتیا اکاډمي جایزې تر څنګ د 

هندوستان یوه تر ټولو لوړ ارزښت 

لرونکې اديب جایزه. دغه جایزه هر 

هغه هندوستاين ته ورکول کیږي 

چې په یوه رسمي هندي ژبه لیکنې کوي.

 AK رامانوجم

هندي شاعر او عامل چې په سیمه ایزو، 

غیرمعیاري لهجو یې باور درلود.

د جیین پیت لومړۍ جایزه په 1965 

کې ورکړل شوه او تر 2014 کال پورې 

د جیین پیت 49 جایزې ورکړل شوې 

دي. لدوی څخه اته جایزې یې 

د کناډي ژبې لیکواالنو او یوازې 

10یې هندي لیکواالنو ته ورکړل 

شوې دي.

هغه کسان چې په نورو هندي 

ژبو یې لیکنې کړي هم دغه جایزه 

ترالسه کړې ده چې په خپلو ژبو 

کې له خپلو ځانګړو اليس لیکونو یا 

سکریپټ رسه یې د خپل پیړۍ زوړ اديب 

دود ته حرکت ورکړی دی.

دغه ژبې له یو بل څخه ډیر توپیر لري او 

د ایټالیوي، فرانسوي، اسپانیوي یا پرتګايل په څیر نه دي 

چې رشیک سکریپټ او رشیکې ریښې ولري.

د هندوانو شاوخوا ډیرې ژبې پراتې دي او ډیری 

ښه ده چې پوه شی
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هندي ډپلوماتان، هغه ډله چې زه یې هم غړی یم د ځینو 

داسې اصطالح ګانو شوقیان یو چې بهرنیو نندارچیانو ته د 

هندوستان حقیقت بیان کړو. ددغو نقلونو تکرار په مبتذلو 

کلمو د بدلیدو خطر لري خو د هندوستان رښتینې هستي 

څرګندولی يش.

د سانسکریټ اصطالح، وسودهاویا 

کوتوم باکوم یا ټوله نړۍ یوه کورنۍ ده، له 

کلونو راهیسې د هندوستان بهرنۍ منظره 

څرګندوي. “یووالی په ډیرو کې” یوه بله 

اصطالح ده چې د بې شمیره خلکو پام یې 

ځانته اړولی دی.

ما هم د خپل توپیر پدې اوږدې حیرانتیا 

خربې کړې دي: ډیر مذهبونه، ژبې، 

فرهنګونه، خوراکونه... د یوه هیواد بې 

ساریتوب چې له یو میلیارد څخه ډیر خلک لري او ډیری 

وخت له یو بل رسه عقیدوي او عريف مخالفت لري خو بیا 

هم “د هندوستان په نظریې” رسه یو دی، چي یوه ځلنده او 

تراوسه پاتې تجربه ده

ما څو ځله بهرنیو ته ددغې نقطې ښودلو لپاره مټې 

بډوهلې دي. زما په بټوه کې د سلګون نوټ تل ایښی 

وي، په ډیر ویاړ یې راوباسم تر څو خلکو ته په هغه کې 

بیالبیل اليس لیکونه – بنګايل، کناډا، تامیيل او همداسې 

نور – ښکاره کړم. یا یوه ساده آله: په سفارت کې له بیالبیلو 

همکارانو پوښتنه وکړم چې په کور کې په کومه ژبه خربې 

کوي – هندي، تیالګو یا مراټي – چې زمونږ د خاورې 

رښتیني بدعت څرګندوي، یا په بل عبارت غواړم ښکاره کړم 

چې څنګه دومره ژبې په یوه سفارت کې رسه یو ځای شوي 

دي. ما 30 کاله دغه کار وکړ.

خو زه بیا هم حیرانه شوم چې ما بنګلور ته 

په خپل وروستي تګ کې یو نوي څه زده کړل. 

ما او زما ملګري په DR برانډي خربې کولې، 

چې یو افسانوي شاعر او فلسفه يي زهنیت 

یې درلود او ددغې سیمې په کناډي لهجه 

کې یې ژورې نظریې څرګندې کړي دي. “خو 

هغه په کور کې په مراټي ژبه خربې کولې،” 

زما ملګري ماته وویل. مونږ پدې هم پوه شوو 

چې د جیین پیت جایزې پنځو ګټونکو چې په آسانۍ رسه یې 

په کناډي ژبه لیکنې کولې په کور کې په بله ژبه غږیدل!

جیین پیت په هندوستان کې د ادب یوه منلې جایزه ده 

چې د هندوستان ژبنیو لیکواالنو لپاره سرته پیژندنه ده. 

دغه نوم د پوهې په برخه کې د هندوستان دودیز احرتام ته 

ځانګړی شوی دی: جیین پیت چې معنی یې د پوهې مرکز 

دی، د رسسويت، د هندوستان د زده کړې الهه، د برونز 

کوچنۍ مجسمه ېې د جایزې عنرص ده.

د جیین پیت له اتو 
څخه پنځه ګټونکي 
چې په کناډي ژبه 
روانې لیکنې کوي 
په کور کې په بله 
ژبه خبرې کوي!
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هندوستان د ډیرو مذهبونو، ژبو، فرهنګونو، 
خوراکونو... ځمکه ده. یو بل رسه د عقیدوي او 
عريف مخالفت ته په نه پام کولو رسه، دغه 1.2 

میلیارده نفوس “د هندوستان په نظریې” رسه یو دی، 
چي یوه ځلنده او تراوسه پاتې تجربه ده

څومره
توپیرونه؟

لیکوال: BS پراکاش
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ډیر شمیر نور هم  تاریخی او د توجو وړ آثار او توکي 

السته راغيل. د موریانو د دورې د ښکلو کاسو او کوزو 

ځینې ټوټې او همدارنګه د سلطنت د دورو ښکلې کوزې، 

چې حتا د مغلو آسامين رنګه کوزې پکې دي پیدا شوي، 

د سنګا د تاریخي دورې مجسمې هم پیدا شوي چې ډیر 

جالب ایښتانو ډولونه لري. او د کوشان د دورې د کلو 

مجسمو منونې پیدا شوي چې ممکن د بت پرستو مذهبي 

مرشان وه، نه پیژندل شوې ميس روپی، د شیشې واړه 

غمي او منځیني قیمت لرونکي غمي، نور بیالبیل غمي، د 

شاميل برخې تور ځال لرونکي کايل )NBPW( چې دا د هند 

د اسوکان سیمې له رسېلینکا رسه نښلوي. )ځینې یې په 

انورادپور کې موندل شوي( په مختلفو اندازو استعامل شوي 

دییاس، سوځیديل غنم او د وریژو دانې هم پیدا شوې دي.

د آپریل د میاشتې په 18 نیټه چې د میراث نړیوال ورځ 

ټاکل شوې، دا سیمه د یوې ورځې لپاره خلکو ته خالصه 

شوه، او د یوې ورځې له کتنې څخه وروسته مونږ بیا مجبور 

کړل شوو چې له دې سیمې څخه د کتنې وخت دوه ورځې 

کړو. له خوشحاله کوچنیانو څخه نیولې تر سپینګرو پورې 

چې د قدم وهلو لپاره یې له عصا ګټه اخیسته، ټول راغيل وه 

چې زمونږ د تاریخ بارازښته کندل شوې سیمې څخه کتنه 

وکړي. هر څومره چې موږ کندنه کوو په همغه اندازه موږ د 

خپل بډایا او د قدرمند تاریخ په هکله زیاته پوه السته راوړو، 

چې دا د ډیرې خوښی شیبی بلل کیږي.

)له چپ نه ښي لور ته( د ګجالکشمي مډا، د 18مې پیړۍ د ګنیش 

یو کوچنی بت، یوه د ښایسته ایښتانو لرونکې مجسمه، یو ښایسته 

پخوانی جوړ شوی کوهي

د PGW رسامي د موریانو تاریخي دورې پورې اړه لري. ASI وایی چې ددې تاریخي قدامت 
2500 کاله یا د میالد څخه500 کاله پخوانی دی. او پلټنه د الندینیو برخو د پیدا کولو لپاره روانه 
ده. په پخوانی قال په زیات تاکید سره ګمان کیږي چې دا پخوا د اوسیدلو سیمه وه، او کندنې د اتو 

دوامدارو تاریخي دورو ښودنه کوې.

ویشنو کانت، د ASI همکار مرش اثار پیژندونکی 
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)د ساعت د ستنې له حرکت رسه سم پورته چپ لور ته( د زیاتو تاریخي 

لوخو له ډلې څخه یو لوخی. یو کارګر په ساحه کې، یو کوچنی نیوونکی 

له سواستیکا رسه په یوې خوا کې، بیالبیل کوچنی پیالې او دییاس

څارنې الندې یو ظریف کار ال تر اوسه دوام لري. د زړې قال 

په هکله داسې ویل کیږي چې دا یوې پخوانی پرله پسې د 

استوګنې ځای پاتې شوی. او د کندنې په پایله کې د اتو پرله 

پسې پخوانیو تاریخي دورو خودنه شوې، هغه وایي چې، دا 

ساحه د دوامدارو پړاونو په ښودلو رسه له موریانو نیولې د 

مغويل د تاریخي دورو پورې رسیږي، چې په هغوی د سنګا، 

کوشان، ګوپتا، راجپوت او د سلطنت دورې تیرې شوې دي.

د انګریزانو او عرصي دورو آثار هم د ثبوت په توګه په دې قال کې 

شته. هغه کندنه چې په نیږدو وختونو کې شوې د کوشان، ګوپتا او د 

راجپوتو د دورې د تاریخي اثارو یوه خزانه د هغې په پایله کې السته 

راوړل شوې. د 12مې پیړۍ د ویکونت ویشنو مجسمه، د خټو یو 

مهر، د فیل د غاښ یو الکټ، د ګوپتا د تاریخي دورې د ګاجالکشمي 

مډال او د 18مې پیړۍ د ګنیش یوه منونه د یو څو با ارزښته نومونه 

دي چې پیدا شوي دي.
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مو په سرتګو ولګیږي، د خاورینو پیالو راټول شوي ډولنه به 

ووینی چې ښایي د میلمستیا لپاره کارول کیدې، ښي الس ته 

د ګپتا د دورې لوخي او شیشې لیدل کیږي، او تر هغې هم 

د پخوانیو تاریخي دورې اثار تر اوسه په خاورو 

کې پټ دي. او نور پاتې شوي مالومات به ډیر 

ژر مستند يش.

تاسې کولی شی چې د موریانو د تاریخي 

دورې په یو کور کې له تیږو څخه د اوبو د 

ویستلو جوړه شوې الره وګوری، همدارنګه د 

سنګا د تاریخی دورې له خټو جوړې شوې 

خښتې اووینی چې تقریباً 200 کاله مخکې 

له میالده پخوانی دي. د کوشان خښتې 

چې د میالد 200  کلونو پخوانی تاریخ لري، 

او وروستي جوړ شوي ځایونه چې له همدو 

خښتو په ګټه اخیستل شوې، هم لیدل 

کیږي. د سلطنت د ډبرو یو دیوال هم له خاورو رایستل 

شوی دی. څرنګه چې ډیوډ هرسټ تومس ویيل چې د 

پخوانیو آثارو د پیژنې علم دا نه دی چې کوم شی پیدا 

کړې، بلکې دا د یو نوي يش کشف یا پیژندنه ده.

د روان کال د جنوري د میاشتې را په دې خوا ASI په ډیر 

زیار رسه د کشفیاتو د څیړنې او کندنې لپاره په کار بوخته 

ده. دا ساحه په 1950مو او 1970مو کلونو کې 

دوه ځلې پخوا هم کندل شوې وه او هغه هم 

په دې موخه چې د مهابارتا له دورې رسه د 

اړیکې لرونکې ګامن پرې کیږي.

دا کار د )PGW( یا د ګرې ویر د رسامی 

په اساس پیل شوی دی، چې هغه دا سیمه د 

مهابارتا دورې رسه وصلوي. د ویشنو کانت په 

وینا، چې هغه د پخواين آثارو همکار او مرش 

پیژندونکی دی د PGW رسامي د موریانو 

تاریخي دورې پورې اړه لري، ASI وایی چې 

ددې تاریخي قدامت 2500  کاله یا د میالد 

څخه 500  کاله پخوانی دی. او د هغې د پیدا 

کولو لپاره پلټنه په الندینیو ساحو کې روانه ده. داسې باور 

کیږي چې د مهابارتا ساحه په نیږدې سیمه کې پرته ده.  

د تاریخي آرشیف د کندنې په ساحه کې، د کانت تر 

دا ساحه په 1950مو 
او 1970مو کلونو 
کې دوه ځلې پخوا 
هم کندل شوې وه، 
او هغه هم په دې 
موخه چې د مهابارتا 

له دورې سره د 
اړیکې لرونکې ګمان 

پرې کیږي

( په مخ پاڼه کې( د ویکونت ویشنو بت، )پاسینی برخه کې( د خاورو یا خټو کاشې د راجپوت د پخوانی تاریخی دورې څخه
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لیکواله: واټساال کاول بانیرجي

له ګرمې او رطوبته ډکه ورځ یو دم په نوې 

دهيل کې لهپرانه قال )پخوانی قال( څخه د رسو 

زرو د پخوانيو اثارو په السته راوړلو رسه روښانه 

شوه. د هندوستان پراخ د پام وړ قدمت یوه 

حیرانوونکې برخه چې 10X10 مرت مربع او پټ په 

پټ ښکاریږي په شاهانه ښار کې له ځمکې څخه 

راپورته شوې ده.

دهيل د هندوستان یو پخوانی ښار دی چې زیات 

شمیر پټ پخواين اثار پکې پراته دي، خو که چیرې 

وغواړو د ددغه ښار د تاریخ  تیرو دورو ته کتنه 

وکړو او د پخوانیو تاریخي دورو د حقیقتونه په هکله 

چې د ځمکې الندې خخ شوي کتابونه وګورو یوه 

حیرانوونکې او با ارزښته تجربه شمیرل کیږي.

د زړې قال په میدانونو کې د شیرشاه د شیر مندل 

سویل ختیځ د خوا په شاتینی برخه کې یو ژور ځای 

دی چې ۹ کالوې په حیرانوونکي ډول پکې موندل 

شوي دي او دا د هند د پخوانیو آثارو د رسوې یا د 

ASI د هڅو یوه اړینه بیلګه ده. که د انحرايف سیمې 

د کندو الندینی برخې ته وګوری نو حیران به شی 

چې په کوم ډول زموږ د پخواين تاریخ څرګندونه 

کوي. کله چې الندې وګوری نو یو ډیر پاک کوهي 

به مو په سرتګو ولګیږي. چې د خړو ګردو خاورینو 

نلونو څخه جوړه شوی او د موریانو په تاریخي دورې 

پورې اړه لري. پاسینی ساحې ته په کتلو رسه به د 

راجپوتو د وخت د وړو وزو د خخولو یوه ساحه به 

د دهيل په پخوانی قال  کې ډیر په سختی السته راوړوونکي پخواين آثار د 
ځمکې د کندنې په نتیجه کې را ایستل شوي، چې د مغلو او موریانو په تاریخي 

دورو پورې تړاو لري او د انګریزانو او معارص دور پخواين آثار دي.

د پټ ویاړ
خزانه
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Rishikesh

په ریشيکیش کې په سپینو اوبو کې قایق سواري
د ګنګا سیند د سپینو اوبو د سوارلۍ حیرانتیا واقعاً بې 

مثاله ده. تر 12 کسانو پورې یوه ډله کولی يش چې د رابر 

په یوه قایق کې سپاره يش او له پیاوړي ګړندیتوب رسه 

وجنګیږي. د ژوند جاکټونه او د خوندیتوب خولۍ حتمي دي 

ځکه له شیوپوري څخه رامجوله، ریشيکیش پورې شاوخوا 

16 کیلومرته الرې وهلو لپاره د خربداري تیز احساس، تیز 

فکر او د بدن پیاوړتیا ته اړتیا ده. د قایق سوارۍ پر مهال 

د مقاطعې معامله تررسه کولی شی چې په هغې کې د ګنګا 

سیند رسه نږدې په خیمه کې پاتې کیدل هم شامل دي او 

د مرغیو چغار او د سیند په غږ رسه راویخ شی کله چې لوی 

ګرم او نرم اور ژوندۍ موسیقۍ ته د شپې په مته وی. د قایق 

سوارۍ تر ټولو ښه وخت د فربورۍ او جون او بیا د اکتوبر او 

نومرب تر منځ دی.

باید تررسه یې کړی:

د تازه نفس اخیستلو لپاره په یخو اوبو کې له 40-30 فوټه لوړو ګړنګونو 

څخه ټوپ ووهی.
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د کشمیر په مخ ځوړو ځایونو کې د سکي لوب
د کشمیر په ګلمرک کې د ملریز مخ ځوړو ځایونو څخه ظاهراً 

آسانه خوییدنه په زړه پورې تجربه کیدلی يش چې تر ټولو 

ښه فصل یې د دسمرب او مارچ تر منځ وخت دی. دغه سیمه 

د ژورې او وچې “د کورکمن د پوډرو” واورې په نوم مشهوره 

ده. کولی شی چې د په زړه پورې مخ ځوړ سکي تررسه کولو، 

په غرنیو ونو کې د چکر وهلو او له تازه شامل څخه د خوند 

اخیستلو په موخه لوړ مخ ځوړ ته د ختلو لپاره ګونډوله )د 

سکي لفټ( کې پورته شی. د سکي باتجربه لوبه کوونکو لپاره 

په ټول هیواد کې ددغه ډول نه پیدا شوو او نه کشف شوو 

څوکو کې منډې وهل چې 5000 مرته لوړوالی لري یو ښه 

چانس دی. ابتدايي کسان د الپایین په کاسو کې د لیدنې او 

ځان ساتنې لپاره سپریدلی يش چې یوازې یو څو کیلومرته 

اوږدوالی لري. وروستی او نوی وړاندیز د هلیکوپټر سکي لوبه 

ده چې یو څوک کولی يش د لنډې فاصلې لپاره پدغو الرو کې 

سفر وکړي. د سکي لوبو د سیمو لپاره یو ځل رسينګر، پهلګام 

او سنمرګ ته هم الړ شی. 

باید تررسه یې کړی:

د راښکته کیدو پر مهال بیزوګان او ګیدړې او په زړه پورې 

ځایونه لیدلی شی.
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په راجستان کې ریګ زغاسته
په تحت الفظي ډول له الرو څخه وتل ورته ویلی شو. پدې 

کار رسه تاسې په ژوند کې د حیرانتیا چانس موندلی شی 

ځکه ستاسې موټر به په شګو ښکته او پورته ځي، کله چې 

ستاسې موټروان موټر تاو کړي نو شګې په هوا کې پورته يش. 

تاسې په شګو کې د موټر چلولو او د ریګ زغاستې مترین 

بیړنۍ کورس هم ترالسه کولی او پخپله موټر ته کیناستلی 

شی، او په ماهرانه ډول ښکته او پورته حرکتونو تررسه کولی 

شی. فولکلوریکې نڅاوې او د راجستان معترب خواړه په دغه 

چکر د وړاندیز توګه یوه برخه ده. ددغې لوبې تر ټولو ښه 

ځای د جیسلمیر ښار دی او تر ټولو ښه وخت یې د نومرب او 

اپریل تر منځ دی. 

باید تررسه یې کړی:

د شپې پر مهال په یوه کيل کې پاتې شی او له سیمه ایزو خوندورو 

خواړو څخه خوند واخلی. د ملر له کیناستلو څخه وړاندې په اوښ 

سپریدل مه هیروی.
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Arunachal Pradesh

Nagaland

Manipur

Assam

Mizoram

Tripura

Meghalaya

په شامل ختیځ کې غره ختنه
په شامل ختیځ کې د غره ختنې له ډیرو الملونو څخه یو المل 

دا دی چې هلته د بوټو او ژویو کمیابه ډولونه لیدلی شی. 

د قدم وهلو )او توکو وړلو( لپاره الرښود وګامری ځکه پدې 

ځای کې به تاسې اثرناکه تپې او د اوبو ځړويب ووینی. لکه 

څنګه چې اروناچل پرادیش د بوټو کمیابه پریامنه ډولونه 

لري خو مغلیه بیا په زړه پورې ځمکې لري. د رودین درون 

او اورچید په شمول بیالبیل ډول ګالنو مغلیه ته خوش منظره 

ښکال وربخښلې ده او شنه اوبو ناګه لنډ د حتمي لیدو ځای 

ګرځولی دی. دغه په غره ختل څو ورځې وخت نیيس چې 

پدې کار رسه تاسې ته له طبیعت څخه د خوند اخیستلو 

فرصت برابریږي ځکه تاسې به په خیمو کې شپې تیرې کړی، 

د لویو اورونو شاوخوا به کینی او په ډیرې آسانۍ به ځایونو 

او غږونو څخه خوند واخلی. دغه ښکلی وخت د اکتوبر او 

فربوري میاشتو تر منځ وي. 

باید تررسه یې کړی:

د خپلې حوصلې کچې معلومولو لپاره د یک سفر امتحان کړی. تاسې به په 

ځمکو کې په پښو قدم وهی ځکه دغه سیمه هیڅ رسک نه لري!
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هندوستان د هغو کسانو لپاره د انتخاب ډولونه وړاندې 
کوي چې له آدرانالین بیړې رسه مینه لري. کولی يش 

چې د سپینو اوبو له قایق سوارۍ، سکي لوبې، غره ختنې، 
ریګ زغاسته او د اوبو نورو سپورتو لوبو څخه یې وټاکی.

په ګووا کې د اوبو سپوريت لوبې
په ګووا کې د اکتوبر او مۍ میاشتو تر منځ سمندر بې شمیره په زړه 

پورې ساعتیرۍ لري. کولی شی چې وینډ رسفینګ غوره کړی، د موج 

سوارۍ او کشتیرانۍ ځانګړی ترکیب یا د ګړندۍ کشتۍ تر شا د اوبو په 

سکي لوبه کې خپله الس امتحان کړی )چې ګړندیتوب کې په یوه ساعت 

کې له شاوخوا 50 کیلومرتو څخه پورته وي(، د رسۍ په کلک نیولو رسه 

د سمندر سپرۍ په تاسې اوبه شیندي.... پارا سیلینګ یو بل انتخاب 

دی چې تاسې ته د سمندر او ساحل د په زړه پورې منظرو لیدو چانس 

درکوي – کابو 300 فوټه رسۍ چې ستاسې د ګړندۍ کشتۍ په پراسیل 

تارکش پورې تړلې وي. کولی شی له خپل ملګري رسه د اوبو په سکوټر 

باندې د څپو د فش غږ واوری. 

باید تررسه یې کړی:

د کیلې په کشتې کې خپلې توازين وړتیاوې وګواښوی، یو ډول سلینډري رابري قایق 

دی. خپل د ژوند جاکټ درڅخه هیر نه يش – ځکه ددې امکان شته چې د یوه ټوپ په 

وهلو رسه تاسې آسامين اوبو ته ولویږی! 

Baga 
Beach

Colva Beach

د لوړې په
لټه کې
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وروستي پرمختګونه
پدغه آیالت کې د ریل الرې لومړی خط له هارمويت څخه تر 

نهرالګون پورې د 2014 کال په اپریل کې جوړ شو. 

د 33 کیلومرته اوږده او 1676 میيل مرته پراخ 

ریل الرې تړاو ساختامين چارې په 2012 کې 

بشپړې شوې. دغه خط 46 کوچني او 11 

لوی پلونه لري. د ریل الرې دغه خط له 

امله ایتانګر له ګوواهايت وروسته د شامل 

ختیځو آیالتونو تر منځ دوهم مرکز دی 

چې د هندوستان د ریل الرې په نقشه کې راغلی 

دی. په پالن کې نیول شوې چې د آسام پورتنۍ سیمې 

هم له اروناچل پرادیش رسه وتړل يش.

د طبیعي پیښو مدیریت
اروناچل پرادیش متنوع نقشه کيش لري. نو ځکه د آیالت د 

طبیعي پیښو د مدیریت ادارې د اروناچل پرادیش د طبیعي 

پیښو د مدیریت پالیيس )APDMA( جوړه کړه چې د ژوندیو 

او شتمنیو ژغورنې لپاره د زیامننتوب راکمولو په موخه اړین 

سیستمونه، رسچینې او د الرښوونې پرنسیپونه جوړ کړي. 

پدغه پالیسۍ کې د اقتصادي فعالیت د قطع کولو او د 

چاپیریال د خرابیدو مخنیوي ته هم پاملرنه شوې ده.

د تاونګ سیله پاس ولسوالۍ

یوه ښځه چې د غلې په چاڼولو بوخته ده
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ددغه آیالت تر ټولو ځانګړی سکتور دی. وریژې، جوار، 

ږدن، ګنی، سڼ او د غوړیو تخمونه د آیالت نامتو کرهنیز 

حاصالت دي.

سیاحت
اروناچل پرادیش د ښکلې منظرې لرونکو غرونو، آرامو 

ډنډونو او نامتو خانقاوو کور دی. د سیالنیانو د پام وړ 

ځایونه د تاونګ خانقا، رخمني نګر او ګنګا ډنډ )جهیل( دی. 

په ایتانګر کې د جواهر الل نهرو میوزیم د قبیله يي ژوند د 

بیالبیلو اړخونو څرګندونه کوي. د مندافه ميل پارک د تورو 

پړانګانو او د تور آسیايي یږو په نوم پيژندل کیږي، د پاخويي 

د ژویو پټن ځای د پړانګانو او آسیايي چغاالنو لپاره مشهور 

دی او د میهاوو د ژویو پټن ځای ځنګيل پیشوګانې او هندي 

شکاڼه لري. پدغه آیالت کې د کب نیونې، قایق چلولو، غره 

ختنې او قایق سپریدنې امکانات هم شته.

زده کړه
پدې وروستیو کلونو کې اروناچل پرادیش آیالت د سواد په 

برخه کې ډیره وده وکړه. آیالتي حکومت او وررسه ځینې 

غیردولتي مؤسسې هڅه کوي چې ښوونیز سیستم وغځوي 

او د لوړو زده کړو لپاره فرصتونه رامنځ ته کړي. راجیو 

ګاندي او هاملین پوهنتون د آیالت اسايس پوهنتونونه دي. 

د ساینس او ټکنالوژۍ شامل ختیځ سیمه ایز انسټټیوټ په 

تخنیکي او مدیریتي زده کړو کې مهم رول لوبوي.

د پايل ویدیاپیت په څیر عقیدوي انسټټیوټونه د 

بودایانو لخوا پر مخ بیول کیږي چې د ورځنیو مضمونو 

رسبیره د پايل او خامتي اليس لیک هم پکې ښودل کیږي. 

په اروناچل پرادیش کې خامتي یوازینی قوم دی چې خپل 

اليس لیک لري. په لوهیت ولسوالۍ کې د مذهبي کتابونو 

بې شمیره کتابتونونه دي چې تر ټولو لوی یې چوخام 

کتابتون دی.

د بامبو رسه کبان، د کبانو کباب 	 

او توپکه )د “مونپه” قبیلې تر 

منځ مشهور دی( باید یو ځل 

وخوړل يش.

د مرغیو لیدلو لپاره کايف 	 

فرصتونه لری. پدغه سیمه کې 

له 500 ډولونو څخه زیاتې مرغۍ 

پیدا کیږي چې ډیری ډولونه یې 

په ختمیدو دي.

Tawang

Dibang Valley

Itanagar

درڅخه هیر نه يش
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اروناچل پرادیش چې د رڼا څرک غرونو وطن په نوم هم 

یادیږي د شامل ختیځ هندوستان تر ټولو لوی آیالت 

دی. اروناچل پرادیش چې اوس مهال په اټکيل ډول 

93.570 میلیارد هندي کلدارې ناخالص 

کورين تولیدات لري، زراعت یې د 

عایدو اصيل رسچینه ده. په دغه آیالت 

کې د ریل الر سږ کال جوړه شوه. 

صنعتي او کرهنیزه پالیيس
اروناچل پرادیش د اوبو برښنا په تولید 

کې تر ټول ځواکمن او لوړه فیصدي 

لرونکی بلل کیږي چې پدې کار رسه 

په شخيص او رشیکو سکتورونو کې د 

ثابتې پراختیا لپاره د صنعتي تاسیساتو 

جوړولو زمینه برابریږي. په 2008 کال 

کې آیالتي حکومت د 27,000 میګاواټه برښنا تولیدولو 

لپاره د اوبو برښنا شاوخوا 42 بندونو جوړولو لپاره 

تړونونو السلیک کړل. مته کیږي چې د پاسني سیآنګ د 

اوبو برښنا پروژې په ودانولو رسه به دغه بند د 10000 

او 12000 میګاواټو تر منځ تولید ولري چې ساختامين 

چارې یې د 2009 کال په اپریل کې پیل شوي دي.

د هندوستان حکومت “په لوک 

ایسټ پالیسۍ )د ختیځ لیدلو په 

پالیسۍ(” ټینګار کوي چې په نوموړې 

پالیسۍ کې د صنعتونو او سوداګرۍ 

لپاره د سرتو زیربناوو غوښتنه 

کیږي. د شامل ختیځ د صنعت او 

پانګونې د پرمختګ پالیيس – 2007 

)NEIIPP-2007( په سیمه کې د 

پراختیا لپاره د سوداګرۍ او صنعت 

وزارت اتحادیې لخوا جوړه شوې ده.

د آیالت د کرهنیزې پراختیا په 

سرتاتیژۍ کې د خوراکي غلو دانو په 

تولید او د کرهنیز تولید په بازارموندنې کې د ځان په 

بسیاتوب فوکس کیږي. دغه آیالت شاوخوا 61000 

کیلومرته مربع ځنګلونه لري او د ځنګلونو تولیدات 

اوس مهال د اټکل 
شوو 93.570 

میلیارده هندي کلدارو 
ناخالصو کورنیو 

تولیداتو په درلودلو 
سره زراعت ددغه 

آیالت د عایدو اصلي 
سرچینه ده
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اروناچل پرادیش، په شامل ختیځ هندوستان کې د اوو خویندو له 
آیالتونو څخه تر ټولو لوی آیالت د 1987 کال د فربوري په 20مه 

په آیالت بدل شو. پدغه آیالت کې له کلونو راهیسې د اقتصادي او 
ټولنیزې پراختیا چارې روانې دي.

لیکواله: سوپرییا اګروال

رڼا ته
دننه کیدل
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د اګست 14-15، 1947: 
د هندوستان د خپلواکۍ قانون 

وضع کیږي او هندوستان یو 
خپلواک هیواد ګرځي.

1908: په اګست کې، ګاندي او شاوخوا 
2000 هندوانو د ثبت خپل کارتونه وسوځول. 

ګاندي او نور مرشان ونیول شول او په هیواد 
کې ډیر الریونونه تررسه شول.

1919: برتانیوي حکومت د روالټ قانون پلی کړی 
وو چې له مخې یې د شکمنو “تروریستانو” نیولو 
اجازه وه او پرته له محاکمې به په بند کې ساتل 

کیدل. د هندوستان ميل کانګرس د هړتال حرکت 
پیل کړ – په زرګونو هندوانو کار کول، د برتانیوي 

توکو اخیستلو او خرڅول بند کړل. لویه غوغا رامنځ 
ته شوه. په امریترس کې شاوخوا400  هندوان ووژل 

شول او په زرګونو ټپیان شول.

1920: ګاندي له 
هندوانو غواړي چې له 
برتانیوي تولیداتو رسه 

مقاطعه وکړي او له 
هغوی څخه غوښتنه 

کوي چې ځانته رخت 
تولید کړي.

1942: د هندوستان خپلواکۍ 
اعالنولو لپاره د خاموش هندوستان 

په نوم کمپاین په الره اچوي. ناآرامه 
حاکامن ګاندي بند ته اچوي. 

1944: د روغتیايي حالت د خرابیدو له امله 
لدې ډاره چې په بندیخانه کې به مړ يش، 
ګاندي او د هغه همکار مرشان خوشې کیږي.

 جنوري 30، 1948: 
د نوي دهيل په بیرله کور 
کې د مازدیګر په 5.17 
بجو نتورم ګوديس له 
ډیرې لنډې فاصلې څخه 
په مهامتا درې ډزه کوي. 

1930: انګریزان د مالګې قانون 
تصویبوي چې په هغې کې د 

هندوانو لپاره مالګه ترالسه کول 
غیرقانوين ګڼل کیږي. د مارچ 
په 12مه، 61 کلن ګاندي د 24 

ورځو لپاره تر دندي پورې د ملګې 
ترالسه کولو لپاره320  کیلومرته 
په پښو سفر کوي. په میلیونونو 

هندوان وررسه ملګري وو. خو 
ګاندي نیول کیږي.

1943: د هندوستان د بیلتون پر ضد 
الریون لپاره 73 کلن ګاندي د نه خوړلو 

په اعتصاب الس پورې کوي چې 21 
ورځ دوام کوي
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 لکه څنګه چې د اکتوبر په 2مه هیواد د مهامتا ګاندي د پیدایښت 145مه کلیزه ملانځي، 
مونږ ته د هغه روښانه ژوند او السته راوړنو ته کتنه کړې ده

د اکتوبر 2، 1869
د پوربندر په شهزاده آیالت دیوان کې 

کرمچند ګاندي او د هغه څلورمې 
میرمنې پوټيل بايي ته خدای یو هلک 
ماشوم ورکړو چې موهندس کرمچند 

ګاندي نوم یې پرې کیښوده.

جون،1891: مهندس د 
وکالت امتحان خالص کړو 

او په انګلستان کې یې په 
ایرن ټمپل الو سکول کې له 

درس ویلو وروسته وکیل 
شو. هغه په سهیيل افریقا 

کې د هندوستان د مسلامنو 
تجارانو استازی وو.

1894: په سهیيل افریقا کې 
هندوانو ته د رایې بیل حق نه 

ورکولو پر ضد هغه د نټل انډین 
کانګرس )د اصيل هندوانو کنګره( 

جوړ کړو. خو بیا هم د اصيل 
هندوانو کنګرې )NIC( ونه شوو 
کولی چې د بیل نه ورکولو مخه 
ونیيس، ګاندي د بې عدالتۍ په 

وړاندې مبارزه پیل کړه. 

1906: د آسیايي نفوس د ثبت قانون وضع کیږي. له 
ټولو آسیايي اوسیدونکو غوښتنه وشوه چې خپل شخيص 
معلومات ثبت کړي او له ځان رسه د خپل الس ګوتو 
خاپ کارتونه وګرځوي. ګاندي له خلکو غوښتنه کوي 
چې ځانونه ثبت نه کړي او جزا وزغمي. لدې کبله، 
ستیاګراهه )د ګاندي لخوا د عدم تشدد پیل شوی حرکت 
چې له هندوانو رسه یې د خپلواکۍ په ترالسه کولو کې 
مرسته وکړه( ډیر شهرت ترالسه کړ. د اوه کلونو کې په لړ 
کې ډیر الریون کوونکي بندیان او وویشتل شول.

1897: کله په جنوري میاشت کې د 
سهیيل افریقا په دوربن بندر کې ښکته 
کیږي، د سپین پوستو مهاجرینو د یوې 

ډلې لخوا وهل کیږي. د دوربن د پولیسو 
مرش میرمن هڅه کوي چې هغه وژغوري. 

دغه پیښه په رسنیو کې ډیره لوییږي 
او مستعمرايت حکومت مجبور شو چې 
سپین پوستي ونیيس. ګاندي له پیسو 
اخیستلو ډډه وکړه او د عامه بخښنې 

غوښتنه یې وکړه. حمله کوونکو د خلکو 
تر مخ بخښنه وغوښته.

1893: هغه د سهیيل افریقا په 
پیټرمیرټزبرګ کې د لومړۍ درجې 
روزرویشن څخه له الس اخیستلو او 

دریمې درجې ته له تلو څخه ډډې کولو 
وروسته له ریل څخه ښکته وغورځول 

شو. هغه په دوهمه ورځ الریون وکړ او 
لومړۍ درجه سیټ یې ترالسه کړ خو د 
چلوونکي لخوا یې وهل وخوړل ځکه هغه 

نه منله چې دغه خونه د اروپايي سفر 
کوونکو لپاره جوړه شوې ده. ګاندي 

په سهیيل افریقا کې د نورو هیوادونو 
میشتو خلکو په یو ځای کولو رسه ددې 

کار پر ضد پریکړه ونیوله.

د آزداۍ په لور د
عدم تشدد ګامونه

Gandhi_Pashto.indd   53 08/08/14   3:24 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  سپتمرب- اکتوبر 2014   1

ټکنالوژي د پرمختګ لپاره نوي فرصتونه برابروي، او موږ ته 

د مشکالتو پر وړاندې د مبارزې نوې الرې چارې را ښیي. فضا 

ممکن لرې وي خو زموږ په ورځني ژوند ډیر زیاته اغیزه لري. 

فضا زموږ موډرن ارتباطات مخته وړي او حتا په 

لرو پرتو سیمو کې کورنی له مرکزي برخو رسه 

وصلوي، په لرو پرتو سیمو کې ماشامانو ته اودو 

فاصلو زړه کړو په واسطه د با کیفیته زده کړو 

زمینه برابروي. همدارنګه د اطرايف خلکو لپاره 

د ښه صحي اساناتیاوو ډاډ ورکوي. ځوانانو ته 

په وړو ښارونو کې د کارموندنې زمینې برابروي. 

او زموږ تر منځ د فزیکي اړیکو د نه شتون پر 

مهال تقریبي اړیکي منځته راوړي.

اوس د هند فضایی برج زیات شمیر 

عملیايت سټاالیټونه لري. د اړیکو10  داسې سټاالیټونه شته 

چې د هند د ټولې وچې لپاره یې ډیر نیږدې ارتباطات ټینګ 

کړی، او د هیواد د میډیا په برخه کې یې هم ډیره مرسته 

کړې ده. د ځمکې د لرو سیمو څخه په نړیواله کچه د تصویر 

د وړاندې کولو د اړتیا په لرلو رسه 12 سټاالیټونه شتون لري، 

چې د هند له رسحدي پولو څخه ترې د محافظت ګټه هم 

اخیستل کیږي. په فضایی مدار کې دوه 

داسې ځانګړي سټاالیټونه شته چې د هند د 

سټاالیټ منطقوي سیسټم یوه برخه ده او په 

2016  کال کې به په عميل کار پیل وکړي، 

او د امریکا د GPS له سیسټم رسه به یو شی 

وي، خو د هند لخوا به اداره کیږي.

ټکنالوژي د پرمختګ مرکز بلل کیږي، 

ښاغيل نارندرا مودي وویل چې چې په اصيل 

معني ددې اعالن کوم چې هند په فضایی 

برخه کې یوه نوې څهره ځانته غوره کړې 

ده، او زیاته یې کړه چې دا د ډیجیټل یا موډرن هندوستان 

په رامنځته کولو کې اړین رول لوبوي. او د 1.25 بیلونه 

هندیانو قدرت ښایي.

PSLV-C23 په یوه نظر کې

(Vehicle lift-off Mass 230 tonne  Height 44.4m)

HTPB: Hydroxyl Terminated Poly Butadiene
UH25: Unsymmetrical Dimenthyl Hydrazine + 25% Hydrazine Hydrate

N2O4: Nitrogen Tetroxide
MMH: Mono Menthyl Hydrazine, MON-3: Mixed Oxides of Nitrogen

Stage 1

Solid
(HTPB based)

Liquid
UH25 + N2O4

Solid
(HTPB based)

Liquid
MMH + MON-3 Propellant

Stage 2Stage 3Stage 4

PS1 NomenclaturePS2PS3PS4

138 Mass (tonne)427.62.5

4787 Max thrust (kN)8042427.3 x 2

102 Burn time (s)148110526

2.8 Stage diameter (m)2.82.82.8

20 Stage length (m)12.83.63.0

مریخ په لور ددغې 
بیړی ماموریت مصرف 
4500  میلویونه هندي 
روپیو ته رسیږي او تر 
500 ساینس پوهان د 
هغې په اداره او لیږلو 

کې ونډه اخلي

دا پوهان د ساینس یو لیکوال دی چې د سپوږمۍ موخه )Destination Moon( کتاب یې لیکلی دی، په 

سپوږمۍ، مریخ او له هغې وړاندې په فضایي کې د هند پلټنه.
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د هند لومړي وزیر د ISRO د ساینس پوهانو رسه د خربو پر مهال

موږ یوه داسې قوه یوو چې باید په موږ ډډه ويش او پرته له شکه 

موږ د پرمختګ په طرف روان یو.

له یوه هندي ساینيس مرکز څخه د لومړي ځل لپاره د لومړي 

وزیر ښاغيل مودي د کتنې په لړی کې هغه ته د مونسټر توغندي 

وروستی موډل وښودل شو، د ثابتې ځمکې د سټاالیټ د الوتنې 

بیړی GSLV MkIII( Mark III(, چې د 630  

ټنه وزن په لرلو رسه ددې وړتیا لري چې فضایی 

مامورین فضا ته ولیږدوي. په راتلونکو میاشتو 

کی به ددې راکټ داسې موډیول جوړ يش چې 

په خپل لومړين ازمایښتي الوتنې په پایله کې به د 

دوه یا دریو هندي فضایی ساینس پوهانو د وړلو 

وړتیا ولري. په خپل لومړي سفر کې به انسانان 

وه نه لیږل يش، او له الوتنې څخه وروسته به له 

بحر څخه تر پوښښ الندې ونیول يش. دا ابتکار 

د انسانانو د فضایی الوتنو په لړ کې د ټکنالوژی 

د پرمختګ د پروګرام یوه داسې برخه ده چې 

په لومړي ځل به فضایي ساینس پوهان د هند له 

خاورې څخه د هندي فضایي بیړی په واسطه د 

ځمکې یوه الندیني مدار ته ولیږي. دا فضایی الوتنه به 125000 

میلونه مرصف ولري. تر اوسه پورې یواځې روسیه، امریکا او چین 

ددې وړتیا لري چې فضا ته انسانان ولیږي.

د هندوستان ماموریت د مریخ په لور چې د منګالیان په 

نوم یادیږي، هم د ښاغيل مودي لخوا وستایل شو. له رسه 

فضایي مرکز څخه د رسې سیارې په لور د هند سفر پیل شو، 

او د یو بیلیون څخه زیاتو خلکو هیله د 1350  کیلوګرامه د 

وزن په لرلو رسه یو سټاالیټ شته ده، چې اوس مهال د مریخ 

پر لور روان دی، او د 2014 کال د سپټمرب په 24 نیټه به له 

رسې سیارې رسه مالقات وکړي. په دې کار رس به هند د 

لومړي آسیایي هیواد په نوم وپیژندل يش چې 

مریخ بیړی لیږي.

د مریخ په لور ددغې بیړی ماموریت مرصف 

4500  میلویونه هندي روپیو ته رسیږي او تر 500 

ساینس پوهان د هغې په اداره او لیږلو کې ونډه 

اخيل. د هند لومړي وزیر وویل چې حتا نن هم 

زموږ پروګرام په ټوله نړی کې تر ټولو مناسبه قیمت 

پروګرام دی چې په الره اچول شوی. او زمونږ د 

مریخ ماموریت د هالیوود د سینام د ګراویټي فلم 

څخه هم په لږ مرصف تررسه کیږي، چې دا خرب 

په مطبوعاتو کې هم اوریدل شوی. زموږ ساینس 

پوهانو نړی ته د اقتصادي انجیرنی او د افکارو د 

قدرت یوه نوې بیلګه ښودلې ده.

ښاغيل مودي د پخوانیو خربو لکه فضایي چارې یواځې د 

مالدارو او مشهورو خلکو لپاره ګټه لري رد کړې، هغه وویل 

چې باور لري چې فضایي ټکنالوژي د عامو خلکو رسه اړیکي 

لري، دا کولی يش چې د په ژوند کې بدلون او پیاوړتیا را 

منځته کوي.

د زیاتو خلکو هیله 
د 1350 کیلوګرامه د 
وزن په لرلو سره یو 
سټاالیټ شته ده، چې 
اوس مهال د مریخ 
پر لور روان دی، او د 
سپټمبر په24  نیټه به 
له سرې سیارې سره 

مالقات وکړي
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د PSLV-C23 فضایي بیړۍ الوتنه د اندرا پردیش د 	 

رشهاریکوټا د ستیش بوون له فضایي مرکز څخه شوې 

دا د  PSLVد فضایي بیړی لسمه الوتنه وه چې بدون 	 

له کوم موټور نه د واحدو موتورونو په نه شتون کې 

تر رسه شوي.

د PSLV-C23  د SPOT-7 سیټاالیټ لیږل شوی 	 

چې دا د ځمکې د لیدلو فرانسوي سیټاالیټ 714 

کیلوګرامه د وزن او 655  کیلومرته د ملر په همزمانه 

مدار کې نصب کیږي.

SPOT-7 د اروپا د ټکنالوژي د یوه رشکت همدارنګه 	 

د ایربس دفاعي او فضایي لخوا جوړ شوی دی.

 VELOX-1 لپاره کارول کیږي، همدارنګه د سینګاپور

سیټاالیټ اخیستل شوی چې په راتلونکې کې د ارزانه، 

وړوکي او د سپکو سټاالیټونو په جوړولو کې کارول کیږي.

د ISRO مشرتیان ډیر زیات خوښ ښکاریدل. موږ فضایي 

مدار دقیق وټاکلو او الوتونه هم په دقیق وخت کې تر رسه 

شوه. موږ به بیا هم د ISRO د نورو فضایي الوتنو ته د رضورت 

په وخت کې راځو، دا خربه ښاغيل فیلیپ ګیسکیورس وکړه 

 SPOT-7 چې د فرانسې د ټوولوس د دفاعي او فضایي ایربس د

سیټاالیټ د پروګرام مرش دی.

د ISROمرش ښاغلی ډاکټر رادهاکرشنان اوویل چې د 

PSLV-C23 الوتونکې بیړی په50 ورځو کې الوتنې ته چمتو 

شوه. هغه زیاته کړه چې دا کار باید د ISRO د پرمختګ الره 

وګرځي، که چیرې غواړو چې باید د نړیوالو فضایي الوتنو په 

رقابت کې شامل شوو. دا د ISRO د16000  کارکوونکو لپاره 

د ویاړ ځای وو، کله چې ښاغيل مودي اوویل چې د نابرابري 

پروړاندې ډیر رقابت وکړو، خو هغه دا هم اوویل چې ؛؛ یې دل 

مانګې اور؛؛ )زما زړه نور هم څه غواړي(

هغه وویل، نن زه له فضایي ټولنې څخه غواړم چې د سارک 

سیټاالیټ جوړ کړي، او ګاونډي هیوادونو ته یې د هندوستان 

لخوا ډالی کړي. یو داسې سیټاالیټ چې په بشپړه توګه 

ګاونډیانو ته خدمات او عملیات تر رسه کړي. او همدارنګه 

له تاسې نه غوښتنه لرم چې زمونږ د سیټالیټ ساحه  او د 

فضا سیسټم ال پراخه کړل يش، تر څو ټوله سویيل آسیا د 

خپل پوښښ الندې راويل.  د سارک د سیټالیټ په هکله نور 

مالومات نشته خو د ISRO رییس ډاکټر 

کستوريرنګن وړاندیز وکړو چې په داسې 

سیټاالیټ کې امکان لري چې څو کوچني 

سیټالیټونه په ډیره فاصله کې نصب يش، چې 

په بیړنیو جاالتو کې متحده مرسته وړاندې 

کړي،  او د زراعتي څارنې او اقلیمي بدلون په 

برخه کې به ګټه ترې اخیستل کیږي.

په لومړي پړاو کې بنګالدیش د سارک د 

سیټاالیټ د وړاندې کولو لپاره ښه راغالست 

اووایه. د سارک اوسني غړي هیوادونه 

افغانستان، بنګالدیش، بوټان، هند، مالدیف، 

پاکستان او رسیلینکا ده، او یوازې هند په 

فضایی ټکنالوژی کې پرمختللی الس رسی لري.

ظاهراً خوشحاله لومړي وزیر په خپله  24دقیقې وینا کې 

چې د ستیش دهون په فضایي مرکز کې یې  کوله، وویل چې 

هند د وسودیوا کوتومبکم )ټوله نړی یوه کورنی ده( د پخوانیو 

اصولو پر اساس مخ پر وړاندې ځي. د هندوستان فضايي 

پروګرام په داسې یې مفکورې رسه مخ پروړاندې روان ده 

دا د هند 114 
ماموریت وو چې د 
هند د فضایي سازمان 
له خوا اجرا شو، چې 
د هغو په پایله کې 

40  سیټالیټونه د 19  
بیالبیلو هیوادونو څخه 
فضا ته لیږل شوي دي.

چې برشیت ته خدمات وړاندې کړي، نه د 

قدرت د السته راوړلو په موخه. زموږ لپاره، 

دا اړینه وسیله ده چې انسانانو ته پرمختګ 

راوړلی يش. موږ باید باید د خپلې پرمختللی 

ټکنالوژی ګټه له هغو خلکو رسه رشیکه کړو 

چې له هغې څخه بی برخې دي، چې هغه د 

پرمختګ په حال کې هیوادونو او په ځانګړي 

ډول زمونږ ګاونډیان دي.

دا د هند 114ماموریت وو چې د هند د 

فضایي سازمان له خوا اجرا شو، چې د هغو په 

پایله کې 40 سیټالیټونه د19  بیالبیلو هیوادونو 

څخه فضا ته لیږل شوي دي. د ISRO مايل مټ، د انټرکس 

تجاريت رشکت چې 15000 میلیونه کلنی مايل ګردش لري، د 

PSLV څخه په ګټې اخیستنې درې نور تجاري او فضايي الوتنې 

په ویاړ رسه تر رسه کړي، چې په راتلونکو کلونو کې به 14  نور 

بهرين سټاالیټونه ځای په ځای کړي. د انټرکس تجاريت رشکت 

اداري رییس او د رشکت مرش، ښاغيل VS Hegde اوویل چې 
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په  isro کې د هند لومړی وزیر ښاغلی نارندره مودي

د230  وزن په لرلو 
سره چې اوږدوالی یې 
44.4 مترو ته رسیدو، د 
اور د لمبو او لوږي په 
پراخولو سره چې سلهاوو 
کیلومترو پورې خور شو 
په تیزی سره په واورو 

کې ورک شو

د هندوستان پرمختللی فضایي پروګرام بې له شکه د تاج یو غمی 

دی. د 2014 کال د جون د میاشتې په 30مه نیټه، د هیواد د 

)PSLV( یا د شميس سیټاالیټ د لیږلو وسیلې یوه بله السته راوړنه 

زیاته کړه او هغه هم د PSLV-C23 د فضایی بیړۍ په واسطه پرته 

له کومې ستونزې تر رسه شوه او په فضایی مدار کې یې پنځه 

بهرين سټاالیټونه نصب کړل.

کوم کار چې د هند لپاره دا ورځ ال بختوره 

کړه هغه د هندوستان په فضایي څیړونکي ارګان 

یا ISRO ته د هند د صدراعظم، ښاغيل نارندرا 

مودي راتګ وو، چې د رسهاريکوټا په سیمه کې 

یې د هند په فضایی ډګر د پرواز څخه لیدنه 

کوله. د هندوستان فضایي پرمختللی پروګرام 

دغه هیواد په نړیواله کچه د پنځو نه تر شپږو 

فضايي نړیوالو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ. 

د نارندرا مودي په وینا دا یو داسې عامل دی چې 

په پایله کې یې موږ  نړیوال پرمختللی ځای ځانته 

غوره کړی دی. یو داسې عامل چې مونږ یې له منځني مقام څخه 

لوړو څوکو ته رسويل یو.

د هند لومړي وزیر له ساینس پوهانو وغوښتل چې 

یو داسې نوی سیټاالیټ نصب کړي چې د 

سویيل آسیا د سازمان هیوادونه 

ترې د منطقوي همکاری لپاره برخمن يش او  د SAARC سټاالیټ 

نوم ورکړي. هغه زیاته کړه چې دا زموږ لپاره د ویاړ خربه ده چې 

مونږ خپل فضایی پروګرام ولرو. مونږ دا پروګرام د نړیوالو بندیزونو 

په شتون کې تررسه کړی. د 2014 کال د جون په 30مه نیټه د 

سحر په 9.52  بجو د PSLV فضایي بیړۍ د آسامن په لور الوتنه 

وکړه چې وزن یې 230 ټنه وو، او اوږدوالی یې44.4  

مرتو ته رسیده د اور د ملبو او لوږي په تیتولو رسه 

چې سلګونو کیلومرتو پورې خپور شو په تیزۍ رسه 

په وریځو کې ورک شو او د PSLV-C23 د الوتنې 

تخنیکي لګښت له خزانې څخه 1000 میلیونه 

هندي کلدارې شوو.

د PSLV دا 26مه بریالی پرواز سوداګریزې 

او د پانګونې ګټې هم درلودې. د مسافربری 

اصيل خونه چې714  کیلوګرامه په وزن رسه د 

SPOT-7 سیټاالیټ او د ځمکې د څارنې وسیله 

چې په هغې کې د 2.2m د ریزلوشن لرونکې 

کامره هم نصب شوې، ځای په ځای شوي دي. په څلورو نورو 

 NLS 7.1 & 7.2  مسافري خونو کې د کاناډا څخه راوړل شو

دوه سیټالټونه نصب دي، چې د )GPS( یا د نړیوال موقعیتي 

سیسټم د معلومولو ځانګړتیاوې لري او د آملان AISAT سیو 

سیټالیټ هم نصب شوی چې د تراقیکي او څارونکو کارونو 
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د 230 ټنو وزن په لرلو رسه د PSLV-C23 د 
فضایي بیړی په واسطه پنځه بهرين سټایلټونه په 
فضایی مدار کې نصب شول او د هندوستان د 
فضایي ټکنالوژی په برخه کې تجربه تر رسه شوه.

لیکواله: پاالوه بګل

د نړۍ
رس
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یو ښکره راینو
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د کازیرنګه ميل پارک چې 858 کیلومرته مربع پراخوالی 

لري د آسام د برهامپوتره سیند په غاړو پروت دی. دغه 

پارک په پنځو برخو ویشل شوی – مرکزي )کوهورا د دننه 

کیدو نقطه(، لودیځ )د بګوړي د دننه کیدو نقطه(، ختیځ 

)په اګره تويل کې(، د بورها پهر ډیر لودیځ )په غوره کايت 

کې( او شاميل. د کازیرنګه د لیدلو تر ټولو ښه طریقه د فیل 

په شا سپاریدل دي ځکه دوی له لوړو واښو څخه په آسانۍ 

تیریږي. راینو چې د پارک ممتاز ملکیت دی معموالً په 

ګڼ شمیر کې له هوسۍ رسه د څریدو په حالت کې لیدل 

کیږي. دغه پارک په نړۍ کې د راینو د یو ښکر لرونکي 

کورنۍ 70 سلنه جوړوي. په زړه پورې دا ده چې د نړۍ د 

وحيش آسیايي اوبو غویانو 57 سلنه هم پدې پارک کې پیدا 

کیږي. دغه پارک د ساتنې په موخه د برډ الیف انټرنیشنل 

لخوا د مرغیو یوه مهمه سیمه هم بلل شوې ده. پدې پارک 

کې 35 ډوله يت لرونکي ژوي اوسیږي چې لدوی څخه 15 

ډوله یې د ختمیدو له خطر رسه مخ دي.

د راینو ځمکه

Kaziranga 
National Park

وحيش فیالن
ښه ده چې پوه شی

د لیدو تر ټولو ښه وخت  
  سپتمرب او اکتوب

د تلو طریقه  
  روړايي )جورهت( تر ټولو نږدې هوايي ډګر 

دی چې 97 کیلومرته لرې دی. د ریل تر 
ټولو نږدې سټیشن فورکټینګ دی چې 80 
کیلومرته لرې دی. د رسک له الرې کولی 

شی چې له بوکه خاټ )46 کیلومرته(، 
نګوون )75 کیلومرته( او ګووټي )200 

کیلومرته( څخه دلته راشی

دا هم ووینی  
  پړانګ، ماهي نیونکې پیشوګانې، سمرب، 

پوستکی اچوونکې هوسۍ، اسامیيس 
بیزوګان او ګنجیټیک ډولفین
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آسیايي زمریان
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د سسن ګیر ځنګيل ميل پارک چې 

د آسیايي زمریانو یوازیني کور په 

نوم مشهور دی د پڼو توییدونکو 

ونو وچو ځنګلونو،  اکاسیا ونو، د 

همیشه بهار او نیمه همیشه بهار 

بوټو او څرځایونو 1412 کیلومرته 

مربع غرنۍ ټوټه ده. دغه زمریان 

یو وخت په شاميل افریقا، سهیل 

لودیځه آسیا او شاميل یونان کې 

پیدا کیدل. اوس لدوی څخه 

یوازې 411 یې پاتې شوي او ټول 

یې د ګیر دننه او شاوخوا دي. 

ویل کیږي د ګیر ځنګيل سیمه او 

د هغه زمریان د 1900 په لومړیو 

کلونو کې د ګجرات د جوناګړ د 

شهزاده آیالت نواب لخوا ساتل 

کیدل. پدغه پارک کې د ځنګيل 

غرنۍ ځمکې درلودلو له کبله 

غرنۍ اوزې، پړانګ، چغاالن او 

هوسۍ پیدا کیږي. دغه پارک 

د متساح ګانو او له 300 ډولونو 

څخه د ډیرو مرغیو کور دی.

آسیايي ښکالګانې

براون فیش یا نصواري کبه بوم

ښه ده چې پوه شی

د لیدو تر ټولو ښه وخت  
  د اکتوبر د منځ او د جون د 

منځ ترمنځ

د تلو طریقه  
  تر ټولو هوايي ډګر کیشود دی چې 

40 کیلومرته لرې دی. د سسن د ریل 
سټیشن له ګیر ميل پارک څخه شاوخوا 

5 کیلومرته لرې دی. په احمدآباد، 
راجکوټ او جوناګړ کې بسونه او 

ټیکسیانې هم پیدا کیږي.

دا هم ووینی  
  آسیايي وحيش خره، کوږ، ګیري 

ګیدړان، لنډ ټکټکی، نصواري کب 
بوم، تنبله یږه او توره هوسۍ

Sasan-Gir Forest 

National Park
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سور پنډه
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د نوکریک ميل پارک د مغلیه ولسوالۍ په لودیځ ګورو 

تپو کې میشت دی. دغه سیمه په ژوند وړ سیمې کې 

حسابیږي او په 2009 کال کې د UNESCO د ژوند 

وړ سیمو په لیست کې ورزیاته شوه. د ډبلو، لوړو او 

اوبو ډکو ځنګلونو شنې خیمې دغه سیمه پوښلې ده. د 

سمندر له سطحې په 4650 فوټه لوړوايل رسه، نوکریک 

د ګورو تپو تر ټولو لوړه څوکه ده او د آسیايي فیالنو 

او رسو پنده ګانو په شمول د کمیابو ژویو کور دی. 

نوکریک د رسو پنده ګانو د وروستيو پاتې کیدونکو 

کورونو له جملې څخه دی. لکه څنګه چې سور پنډه 

د ختمیدو په څوکه والړ دی، دغه ميل پارک د هغې 

ځانګړې سیمې لیدو لپاره سخت اصول لري په کوم ځای 

کې چې دغه ژوي ژوند کوي. په نوکریک کې د مشهور 

هوالک بیزوګانو په شمول اوه ډوله يت لرونکي ژوي ژوند 

کوي. په پارک کې خلک د نوکریک ښکلې څوکه او رونګ 

بانګ ډییر د اوبو ځړوبی هم لیدلی يش.

طبیعت په لوړوايل کې

ښه ده چې پوه شی

د لیدو تر ټولو ښه وخت  
  د اکتوبر او مارچ تر منځ. دغه وخت هوا 

ډیره ښکلې او خلک کولی يش چې ددغې 
سیمې له ښکلو بوټو او ژویو څخه خوند واخيل

د تلو طریقه  
  تر ټولو نږدې هوايي ډګر او د ریل سټیشن په 

د هوالک بیزوګان

Nokrek 
National Park

ګواټي کې 128 کیلومرته لرې دی. له ګواټي او 
شیلونګ څخه بسونه او ټیکسیانې پیدا کیږي

دا هم ووینی  
  خطداره پیشو، کمیابه لنډه لکۍ لرونکې بیزو، 
د خوګ لکۍ لرونکې بیزو او د هاملیه طاليي 

شا لرونکی ټکټکی
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د همیس ميل پارک چې د جمو او کشمیر والیت د الداخ 

ولسوالۍ په ختیځه برخه کې میشت دی په سهیيل آسیا 

کې د ميل پارکونو تر منځ د تر ټولو لوی پاک برتریت 

لري. دغه پارک چې د واورې په پړانګانو مشهور دی 

200 ډوله ژوي لري او په هند کې د هاملیه واورې 

چرګانو لیدلو لپاره یو ښه ځای دی. دغه پارک د ګڼ 

او سپیڅلو چورټنز کور دی. دغه  شمیر تبیتي ګومپس 

ځای 400 کلنې پخوانۍ مشهورې هیميس خانقاوې 

لري. دغه پارک د جون په منځ او د اکتوبر په منځ کې 

د غره ختنې یو شمیر الرې هم لري. لوړ غرونه او نښرتو 

او وچ بیرچ ځنګلونه د میلې کولو ښه ځایونه دي. دغه 

پارک د هاملیه او له هاملیه ایخوا د ښکاري مرغیو د 

څیړلو یو ښه ځای دی. پدې ځای کې د ښکاري مرغیو 

تر منځ باښه، المرجییر ټپوس او د هاملیه ګریفون ټپوس 

پیدا کیږي. د اندس او زنسکار سیندونو یو ځای کیدو 

نقطه د پارک رسحد ګڼل او ډیره ښه منظره لري.

د واورې ځل

Hemis 
National Park

د لیدو تر ټولو ښه وخت  
د مۍ او سپتمرب تر منځ  

د تلو طریقه  
  لهه )32 کیلومرته لرې( تر 

ټولو نږدې هوايي ډګر دی. 
د هیمس ميل پارک د لهه 
له الرې د رسک په واسطه 

له دوه الرو رسیدلی شی، د 
کارګل له الرې له رسینګر 

څخه د رسينګر او لهه لویې 
الرې څخه او له مانايل څخه

دا هم ووینی  
  تبیتي سنوفینچ، چوکر، 

فورک ټیل سفویټ، رسه 
مخوکې لرونکي زغن، الداخي 
اوریال، هاملیايي موش خرما، 

غرنی نولی او هاملیايي 
موږک ډوله سویې

ښه ده چې پوه شی

هاملیايي سنو کوک یا د واورې چرګ
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د واورې پړانګ
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هندی پړانګ
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مونږ تاسې ته د هندوستان غوره ميل پارکونه ټاکيل چې د هغوی په طبیعي ژوند کې د کمیابو 
او ختمیدونکو ژویو د لیدو یوه ښه تجربه ده

د لیدو تر ټولو ښه وخت  
اکتوبر  

د تلو طریقه  
  جیپور، 145 کیلومرت لرې تر ټولو 

نږدې هوايي ډګر دی. د ریل 
تر ټولو نږدې سټیشن سوايي 

مادوپور دی چې 11 کیلومرته 
لرې دی. د سوايي مادوپور د 
بسونو ښه شبکه له ټولو لویو 

ښارونو رسه تړلې ده

دا هم ووینی  
  خالداره کوږ، نیلګاو، ځنګيل 

پیشوګانې، آسيايي وحيش 
پیشوګانې، تنبلې یږې، د 

هندوستان الوتونکې ګیدړان، 
عام کبخور او اوږد غوږی 

خارپشتان

Ranthambore 
National Park

د رانتمبور ميل پارک په شاميل هند 

کې یو تر ټولو لوی او تر ټولو مشهور 

ميل پارک دی. دغه پارک د راجستان 

په سوايي مادوپور ولسوالۍ کې میشت 

دی. دغه پارک په پړانګانو مشهور دی 

او په هند کې په طبیعي ژوند کې لویو 

ټولو بهرتین  تر  یو  لپاره  لیدلو  ښکاریانو 

ځای دی. حتی د ورځې پر مهال کولی 

شی چې په آسانۍ پړانګان ووینی چې په 

خپل عادي ژوند بوخت دي – ښکار کوي 

پاملرنه کوي. رانتمبور  او د خپلو بچیانو 

د تصویري کنډوالو له امله چې ځایونه یې 

په نښه دي د مشهور میرايث ځایه په توګه 

هم ګڼل کیږي.

د طبیعي ژوند ښکاریان

عام کب خور

ښه ده چې پوه شی

د وحيش عجایب

پناه ځایونه
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په پام کې نیولو رسه دا کار نسبتاً آسان ښکاریده چې بیا 

وروسته له اړتیا رسه سم په وروستیو پړاونو کې په بیالبیلو 

موضوع ګانو جلدونو لیکلو ته الر هوارولی يش. خو ددغه 

هراړخیر جلد )ونو( د پالن جوړولو پر مهال، پریکړه ونیول 

شوه چې برخې باید په الندې ډول تنظیم يش:

تاریخي: د هرې برخې عمومي کتنه په بیالبیلو دورو 	 

کې د هند او چین د فرهنګي اړیکو اسايس پراختیاوو 

په اړه لنډ معلومات لري. 

موضوعي: په بیالبیل کټګوریو کې د متخصصینو لخوا 	 

لیکل لیکنې. لکه تجارت او سوداګري، د نجوم او 

حسابدارۍ علم، موسیقي او د موسیقۍ آلې، ژبه او 

مخابرات، دوا، مهنديس، د ابریشمو او چایو تولید، 

راهبان، مسافر او همداسې نور. د دوه اړخیزې مرجع 

لیدل ځکه اړین وو چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه 

مواد له یوې څخه په زیاتو برخو کې پیدا کیدلی يش.

د پروژې په پراخو موخو جوړښت له رضایت او نهايي 

کولو وروسته، ورپسې پړاو د دواړو لوریو لخوا په جال ډول د 

لیکنو بشپړ لیست جوړول وو چې د مرجع د اسايس کارونو 

او نورو چاپ شوو کارونو شاخونه پکې یو ځل بیا ولیدل 

يش. دغه لیست د لیکنو د توافق لیست نهايي کولو لپاره د 

دواړو لخوا بیا وکتل شو.

پریکړه ونیول شوه چې د دواړو لوریو لخوا د متخصصینو 

یوه ډله جوړه يش ددغې انکلوپیډیا د تالیف کار اړونده 

مسایلو او نظرونو څیړلو لپاره په ځنډ رسه دوامدارې لیدنې 

ولري او د پایلې د پیژندل شویو لیکنو لپاره 

معیارونه راوپیژين. ددغې الرې په تعقیبولو 

رسه، دواړو اړخونو له هر لوري څخه د موضوع 

ګانو د راټولولو پریکړه ونیوله. پریکړه دا وه 

چې ریکارډونو او رسچینو )مادي او برشي( 

ته په کتو رسه چې په هر هیواد کې موجودې 

وي بهرته ده چې په لومړیو کې په انګلیيس یا 

چینايي چمتو يش او بیا وژباړل يش. پدې کار 

رسه مته کیده چې له وخت، انرژۍ او رسچینو 

څخه نهايي ګټه واخیستل يش. باالخره، د دواړو هیوادونو 

د متخصصینو ګروپ نورو علامنو ته د لیکنو د لیکلو کار د 

ویش او ټاکلو لپاره بیا رسه وکتل. آخری خو نه وروستی، د 

وخت رښتینی چوکاټ رامنځ ته شو او هر لوري خپل مسؤلیت 

تررسه کړی وی. دغه لړۍ د لیکنې لیکلو کار او د هرې لیکنې 

تاییدۍ بشپړولو لپاره د وخت د تړاو له الرې تررسه کیده.  د 

تالیف ګډه کمیټه چې د دواړو غاړو له متخصصینو او چارواکو 

څخه جوړه ده هغه نهايي اداره وه چې د انګلييس او چینايي 

نهايي لیکنې یې لیدلې او تاییدولې.

پایله
د هند او چین د فرهنګي تړاو د انکلوپیډیا 

تالیف زمونږ د رشیکې فرهنګي تجربې د بیا 

یو ځای کیدو، بیا تجربه کولو او بیا ټینګار 

“د فرهنګي تړاو بیا راژوندي کولو” د موخي 

ترالسه کولو یوه لویه هڅه ده. د پروژې موخه 

د نوې نظریې، نوي تحقیق او د هند او چین 

د رشیکې تاریخي تجربې د اهمیت د پوهاوي 

رامنځ ته کول وو. په بل عبارت، دا هغه روان کار دی چې 

مونږ یې علمي زده کړو څخه د ګټې اخیستلو هیله لرو. ددې 

رسبیره، په اوسني وضعیت کې، ددغې رشیکې تجربې د پردې 

شاته صحنه به له مونږ رسه مرسته وکړي تر څو د نن ورځې په 

پیچلې څوقطبي نړۍ کې ددغه سفر روانولو لپاره په رښتینو بې 

خنډه امکاناتو پوره پوه او درناوی یې وکړو.

د تالیف ګډه 
کمیټه چې د دواړو 
غاړو له متخصصینو 

او چارواکو څخه 
جوړه ده نهايي 

اداره وه

د بیجینګ په فهايي خانقاه کې د شویو ګویین دیوال

ددغې لیکنې لیکوال په نوي دهيل کې د جواهر الل نهرو پوهنتون استاذ او د چینایي 

څیړنو د انسټټیوټ افتخاري همکار دی
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لپاره د علمي او فرهنګي  میراثونو له امله هڅول شوي دي. د 

چین خدای بخښلی پروفیسور جي زیلین او د هند پروفیسور 

ټن چونګ او ډیرو نورو پوهانو د خپلې شخيص عقیدې له مخې 

د خپل علمي تعهد له وجې بې سارې مرستې کړي دي ځکه د 

رشیک فرهنګي سفر دغه کیسه به تر ډیرو ځایونو خپره او تیته 

يش. د چینایانو لخوا د پخواين دور سندونه ډیر پیچيل دي 

خو د ځینو هندي علامنو لخوا د مستعمرايت 

او معارص دور په زړه پورې او نه ویل شوو 

کیسو څخه پرده پورته شوې ده. بې له شکه، 

انکلوپیډیا باید ټول هغه څه شامل او راټول کړي 

وی چې شوي دي خو بیا هم د ځینو پاتې تشو 

ډکولو لپاره هڅې روانې دي.

پراخې موضوع ګانې چې هره یوه یې شاملې 

فرعي موضوع ګانې لري، چې د شاملولو لپاره په 

پام کې نیول شوې دي په الندې ډول دي:

د بودهایزم له پلوه تړاو	 

د فلسفې، ژبې، ادبیاتو، هرن، ساینس او 	 

ټکنالوژۍ له پلوه تړاو

د ابریشمو الر: وچې او سمندري الرې	 

د تاریخ له پلوه تړاو: تجارت، دیپلوماتیکې 	 

اړیکې، لیدونکي

چینایان په هند کې او هندوان په چین کې: فرهنګي 	 

نږدیوالی او جوړښت

متدين خربې او فرهنګې اغیزه	 

فرهنګي سفیران او د هغوی همکاري 	 

علمي بدلونونه؛ په هند کې چینایان زده کوونکي؛ په 	 

چین کې هندي زده کوونکي

باید ووايو چې چې دغه موضوع ګانې جامع نه دي خو 

په نهايي ویش او د برخو په تنظیم کې د پریکې نیولو لپاره د 

پارامټرونو او کټګوریو څرګندونه کولی يش.

د تړلو تاریخونو نږدیوايل ال پیاوړتیا لپاره او 

د تصادفاتو او تړاونو څرګندولو لپاره چې زمونږ 

د دواړو فرهنګونو او ټولنو ته یې د دوه اړخیزې 

بډاینې او ودې الر هواره کړې، د انکلوپیډیا 

فوکس په الندې ټکو دی:

حرکت: خلک/نظرونه/توکي	 

تړاو: طبیعت او د سیمو تړاو	 

پیوستون: د فرهنګ پذیرې/سازګارۍ/	 

عکس العمل پروسې

میتودونه او څرنګوايل
د انکلوپیډیا موخه تر خپلې وسې پورې رښتینې او له 

موخې ډکه وه. مته کیده چې د تحقیق د کار په څیر به 

ددغه کار خپل ثابت ارزښت او قطعیت زیات يش. ځینو 

عميل مسایلو لکه وخت، رسچینو او پایلو ته په کتو رسه 

هراړخیز، معترب واحد جلد یا لږ تر لږه دوه جلده رشایطو 

فرهنګ د هند 
او چین تر منځ 
د ستراتیژیکې 

همکارۍ تړون د 
یوې ستراتیژۍ په 

توګه اعالن شو

)د ساعت له ستنې رسه سم له پورته چپ لوري څخه( د هند او 
چین ډیپلوماتیک تړاو، د چینايي راهبانو مذهبي غونډه، چینايي 

نڅاګر چې هندي نڅا تررسه کوي، یو مهندس چې فیلسويف کړنې 
تررسه کوي، د چین د زونګ زانګ د یادګاري حال دننه برخه
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بلل شوی دی. د 2005 کال، د اپریل په 11مه د لومړي وزیر 

وین جیباوو او لومړي وزیر من موهن سنګ تر منځ په رشیکه 

خپره شوې بیانیه کې ویل شوي د فرهنګ په برخه کې دواړو 

اړخونو د پیاوړو تبادلو ډاډ څرګند کړ او د فرهنګي تبادلو 

او دوه اړخیز پوهاوي رامنځ ته کول به په نورو برخو کې د 

همکارۍ پراختیا ته الره هواره کړي. هند ته د چین د خلک 

جمهوریت ولسمرش ښاغيل هو جینوتاو د رسمي 

سفر پر مهال د 2006 کال، د نومرب په 21مه 

رشیکې خپرې شوې اعالمیې کې ویل شوي 

وو، “د هند او چین ترمنځ د دوامدار 

ټولنیز اقتصادي پرمختګ ودې، په بې 

شمیره برخو کې د همکارۍ لپاره د اسايس 

ځواک په سمه توګه پیژندلو، نوې باکیفیته 

کچې پورې د هند او چین اړیکو لوړولو او 

د سرتاتیژیکې او رشیکې همکارۍ پیاوړي 

کولو لپاره به هند او چین درې فصله سرتاتیژي 

تعقیبوي. په سرتاتیژۍ کې یوه ذکر شوې برخه د فرهنګي 

تړاو بیاراژوندي کول او د خلکو تر منځ د تبادلې زیاتول وو.

لدې کبله د هند او چین د فرهنګي اړیکو انکلوپیډیا د 

راټولولو نظریه لکه څنګه چې د هندوستان جمهوریت او د 

چین د خلک جمهوریت تر منځ په رشیکه اعالمیه هند ته د 

چین لومړي وزیر ښاغيل وین جیوبو د راتګ پر مهال چې د  

2010 کال د ډسمرب په 16مه خپره شوې وه په سم لوري کې 

د پرمختګ یو ځانګړی ګام ګڼل شوی دی. په پام کې وه چې 

پدې توګه نه یوازې خلکو ته د هند او چین د فرهنګي اړیکو د 

څو پیړیو تاریخ څرګند يش چې د داوړو هیوادونو خلکو 

په آسانۍ الس رسی ورته ولري، بلکې موخه دا 

وه چې زمونږ د رشیکو فرهنګي تجربو په 

اړه د زیات خربداري او ډاډ رامنځ ته 

کولو لپاره د ال زیاتو اړینو هڅو تررسه 

کول دي. نه یوازې دا حقیقت دی 

چې دغه کار زمونږ د دولت ابتکار 

دی بلکې دغه پروژه او د هغې له پایلو 

څخه مته کیږي چې د سیايس ارادې 

نیت رس ته ورسوي چې د دولت د نرشاتو 

او تبلیغاتو د څانګو لخوا به یې مالتړ کیږي.

موخه او موضوع ګانې
د هند او چین فرهنګي اړیکې له 2000 کلونو څخه اوږد 

تاریخ لري. ددوی تر منځ ډیرې اديب اړیکې د انفرادي او 

ګروپي علامنو د زیار میوه ده چې پدغو پروژو کې د ګډون 

)پورته( بودهايي تبادلې چې په انجنیري بڼه ښودل شوي )الندې( د انکلوپیډیا سمبول
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د هند او چین پخواين متدنونو د فرهنګي، اديب او د خلکو تر منځ د اړیکو د تبادلې له 
الرې ځانګړی تړاو رسه لري. دغه خربه د هند او چین د فرهنګي اړیکو د انکلوپیډیا په بڼه 

راغلې ده. 

لیکواله: سباري میرتا

په وروستۍ لسیزه کې، د هند او چین په اړیکو 

کې د دواړو اړخونو لخوا په پراخو مسایلو کې د 

همکارۍ د ځواک زیاتولو په اهمیت ځانګړي 

حرکتونه تررسه شوي دي. پدغه برخه کې ډیر 

علاموو په وار وار ویيل چې فرهنګ د دولتونو تر 

منځ د کاري چوکاټ اړیکو ساتلو وړتیا لري او د 

خلکو تر منځ په پراخو اړیکو یې بدلولی يش.  ددې 

رسبیره د هند او چین تر منځ تراوسه پورې فرهنګ 

لږ تر لږه د پالیسۍ جوړونکو لپاره له وروستیو 

لومړیتوبونو څخه یو ګڼل کیږي. لدې کبله چې 

په دوه او څو اړخیزه همکارۍ نوي امکانات لیدل 

کیږي، د پالیسۍ بیاارزونه تررسه شوې ده. دا 

ټولو ته د منلو وړ او مناسب پرمختګ وو چې د 

آسانتیا رامنځ ته کوونکو رول چې تراوسه پورې 

یوازې تجارت او اقتصاد وو او دومره لوی شوی 

چې فرهنګ هم پکې نیول شوی دی. ځکه له 

تفسیر رسه سم، له پخوا څخه د هند او چین اړیکو 

په خپل اساس رشیک متدين چوکاټ درلود. له 

کالسیک درک رسه سم، متدين تعامل دوه مهم 

عنارص لري چې یو یې فرهنګي تبادله او دوهم یې 

تجاريت تړاو دی چې په یو بل باندې اغیزه لري او 

ډیری وخت د رشیکو تجربو سبب ګرځي.

بګراونډ او اساس
د هند او چین تر منځ د سرتاتیژیکې همکارۍ 

تړون د اعالنولو یو مهم المل په رسمي توګه فرهنګ 

د رشیکې فرهنګي

فضا نقشه کښي
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کیسه فارسی )د فاريس کیسه(، د عامه خدمتونو د نرشاتو 

بنسټ لخوا تولید شوی فلم 30 دقیقې اوږدوالی لري. د 

بهرنیو چارو وزارت د عامه ډیپلوماسۍ نوښت کومه ځانګړې 

سوژه نه لري خو پداسې یو ډول جوړ شوی 

چې زړه دې ځانته راکاږي. په ساده ټکو که 

ویلی شو چې دغه فلم د فاريس ژبو خلکو، 

د هغوی تاریخ، زرتشتي آیین، خاورې، 

تشبث، د ظرافت احساس او د ټولو هغو 

اړوندو مسایلو په اړه جوړ شوی چې لدوی 

رسه یې په پاتې کیدو، مقاومت کولو او 

برتریت کې مرسته کړې ده. 

لکه څنګه چې فلم له یوې صحنې څخه 

بلې ته اوړي، ددې فلم جوړونکو، دیویا 

کووسجي او شیلپي ګوالټي تاسې په یوه 

داسې مفصل سفر بیايي چې فارسیانو ته 

ولې د ځان ساتنې لپاره ددوی د ظرافت 

احساس دومره مهم دی لکه ددوی د نفوس تدریجي کموالی 

چې د ودې په یوه ځانګړي مقیاس کې یې ساتلی دی. دغه 

فلم له هندوستان، په ځانګړي ډول له ممبيي رسه د هغوی په 

تړاو ټینګار کوي چې د فارسیانو لخوا د خښتو او ماهیت په 

څیر یو ځای ایښودل شوی دی. پدې فلم کې له کپیټلزم رسه 

د پارسیانو رضایت په اړه ویل کیږي خو د مسؤلیت احساس په 

درلودلو رسه، چې ولې دوی له خپلو خواړو 

رسه مینه لري، ولې خلک د شمیر له پلوه 

کوچني کیږي خو د پرمختګ له امله په 

مخ ځي او ولې به فاريس هیڅکله هم هغه 

څه ونه مني چې فرعي معیار لري حتی د 

لسګون 10 پرې شوی نوټ هم. او تر ټولو 

بهرتینه برخه یې دا ده چې هر هغه څه چې 

د جوړونکي لخوا یې ضامنت کیږي د ټولنې 

د خلکو لخوا په سرتګو لیدل کیږي. 

ددې فلم لوبغاړی بومي اي دويت واال، 

د کروم لوبه کوونکي پاريس کاکا رول یې 

لوبولی دی په مشهور هندي فلم مونا بهايي 

ایم يب يب ایس کې یې د ټولنې په اړه ټوکه 

ویلې ده. پدې فلم کې بل کس د بریټانیا رسټورانټ مالک 

بومن کوهي نور دی چې له مالکې الیزیبیت رسه د خپل خواږه 

تړاو په اړه کیسه کوي. دغه فلم واقعاً د لیدو وړ دی. 

په نیم ساعت کې د کیسه فاريس )د فاريس کیسه( فلم کې چې د بهرنیو چارو وزارت 
د عامه ډیپلوماسۍ نوښت دی، د فاريس ژبو خلکو او تاریخ په اړه هر څه څرګنديږي

لیکواله: سومنته راتهوړ

د فاريس
کیسه
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کار اخیستل کیږي چې موخه یې دوی ته د دوامدار کار زمینه 

او هغوی ته د اعاشې برابریدل دي. په نوي دهيل کې میشت 

د لوم مول د کالیو پلورنځای د وریښمو، پنبې 

یا کتان منسوجات برابروي چې په بهاګلپور 

)بیهار( کې د صنعت پوهانو لخوا په الس 

جوړیږي او وررسه  د جوړپور )راجستان( د 

صنعت پوهانو د ټايي او ډايي ښکيل کايل هم 

لري. د لوم مول د ډیزاین مرشه میرا سکسینا 

وایي؛ مونږ غواړو چې تولیداتو مو د نړۍ ټولو 

هغو خلکو ته ورسیږي چې له وخت رسه سم د 

سټایل او رخت غوښتونکي دي او په اغوستو یې 

اغوستونکی ښه احساس وکړي.

پدې وروستیو کې، د هندوستان د ډیزاین 

مخکښې رینا ډهاکه له خپلو ډیزاینونو رسه د 

مهارشرتا هیمرو تولیدات ګډ کړي تر څو نور 

هم ښه ښکاره يش. په پنبې یا کتان او وریښمو 

اوبدل شوي هیمرو د اوبدلو یو پخوانی سټایل 

دی چې په کشمیر کې د جوموار په نوم مشهور 

دي. په څرګنده باید ووایو چې د ملت د نوښت پروسې ته د ساه 

ورکولو لپاره د هندوستان دودونه تل پاتې او ثابت دي.
د بوټیک په څیر دودیز ډولونه په عرصي 

ټي رشټونو او پتلونونو کې کارول کیږي

پدې وروستیو کې 
د هندوستان د 

دواګانو هییت په 
دوا والړ محصول 
رامنځ ته کړی 

چې ایکو فرینډلي 
دی او د روغتیا 
مشخصات لري. 

پدغه محصول کې 
طبي بوټي او نباتات 

کارول شوي
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محصول رامنځ ته کړو چې د درملنې مشخصات لري. د یاد 

محصول رنګونه د طبي بوټو، نباتاتو، ګالنو، ریښو او د ونو د 

پوستکو 40 څخه 60 ډوله ځانګړي ترکیبات لري. په احمدآباد 

کې میشت د اورا هربل وییر )د اورا د طبي بوټو د پوښاک( 

رشکت عضوي )له کیمیاوي پسټیسایډز څخه تش له پنبې یا 

کتان جوړ( رخت تولیدوي او داسې رنګ پکې کاروي چې د 

ایکو فرینډيل پروسو له الرې له طبي بوټو څخه استخراج شوی 

دی تر څو د کیفیت او ډیزاین له پلوه له نړیوالو حساسیتونو 

رسه برابر واويس، بنسټ ایښودونکي او رییس سونل بیډ وايي.

د هندوستان مخکښ فیشن ډیزایرن جتین کوچچر د 

ویډیک کولکشن د روغتیا مرشې دیویته کنوریه رسه یو ځای 

د ټاته وسرتم په نوم د عضوي مالوچو کالیو یوه مجموعه 

رامنځ ته کړې ده. دیویته وايي ”د طبي بوټو د رخت د روغتیا 

ارزښت او د هغوی کارونه د ملس په اصل پورې اړه لري. 

کله چې له وجود رسه ولګیږي، زهر یې له منځه الړ ځي او 

میټابولیزم یې زیات يش“.

دغه کیسه یو بل اړخ هم لري چې څنګه دودیزو ډیزاینونه 

او ډولونه بیا شهرت ترالسه کړی او د عرصي کالیو په توګه 

کارول کیږي. اوس ملنې او پتلونونه هم د الس اوبدل شویو 

منسوجاتو څخه جوړیږي.

 )SEWA(په دهيل کې میشتې غیردولتي مؤسسې سیوا

بهارت لخوا رامنځ ته شوی برانډ لوم مول د ښځینه، نارینه، 

ماشومانو کالیو او د کورنیو لوازمو جوړولو لپاره په معارص شکل 

له هندي هرنونو او صنایعو څخه ګټه اخيل.

د سیوا )SEWA( لخوا په هر تولید کې له صنعت پوهانو 

ایکو فربیکس آرامتیا ورکوونکي شکلونه لري او له پوستکي رسه په 

ساه کشولو کې مرسته کوي
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د هندوستان پخوانيو منسوجاتو د بوټو 
په جامو رسه اوس”نوی“ هندوستان ډیر 

جذاب کړی او د ښکلو زیاتیدونکو عرصي 
کالیو لپاره وروستی متایل او دودیزه 

انګیزه ګرځیدلې ده

لیکواله: نهاریکه ماتور سینا

د هندوستان پخوانی معرفت چې له پیړیو امتحان شوی او 

آزمویل شوی اوس هم رښتینی ګڼل کیږي. یوه مهمه برخه 

چې زمونږ نیکونه ډیر پکې ځلیديل ایورویده ده چې له 5000 

کلونو راهیسې په درملو کې کارول کیږي او په منسوجات کې 

یې کارول ګټور دي. د بوټو رنګونه به د درملو له مشخصاتو 

رسه په ځانګړو اوبدل شوو منسوجات کې اغوستونکي ته د 

شفا وړتیا په درلودلو رسه کارول کیدل. تر څو دغه ډول کايل 

په اوړي کې انسان سوړ وسايت، له حساسیته یې وسايت او 

د وینې د فشار، د زړه ناروغیو، نفس تنګۍ، د جوړو درد او 

پوستکي ناروغیو درملنه یې وکړي. 

تر پیړیو شاته پریښودلو وروسته دغه دود د عمومي اثر 

په درلودلو رسه چې صحي ګټې لري د سرتو ډیزایرنانو او 

مسؤلو ادارو په مرسته یو ځل بیا راژوندی شو. په کیراال 

کې د ایوروسرتا په نوم د منسوجاتو د رنګونو رشکت 

داسې طبي بوټي کاروي چې د شکر او د پوستکي د 

رسطان درملنه کوي. دغه نظریه د کیراال حکومت ته 

د سپارل شوې پروژې له الرې د اوبدونکو ټولنې لخوا 

راپورته شوه. دوی له 1992 کال راهیسې له ترکیبي 

کیمیاوي موادو او تجزیه کیدونکو ژوندیو څخه آزاد 

ایکو فابریکس )له چاپیریال رسه برابر منسوجات( 

جوړوي. دوی د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره هم 

داسې کايل جوړوي چې د هغوی خوندیتوب پکې 

زیات دی.

پدې وروستیو کې، د هندوستان د دواګانو 

هیئت په دوا والړ د ایکو فرینډيل داسې یو 

بنسټون و
ته کتنه
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شاوخوا 16000 مصنوعي اندامونه نصبوي چې د قدم 

وهلو، منډې وهلو، ټوپ وهلو، نڅا کولو او د بایسیکل چلولو 

په برخه کې مرسته کوي. له لوړ ډیزاین شوي پالستیک 

څخه جوړ دغه مصنوعي پښې د رضبې، هوا، رطوبت 

مقاوخت لري او په ناهموارو سطحو کې د 

قدم وهلو پر مهال قاتیږي.

له اټکل رسه سم، په کوملبیا کې د 

مصنوعي اندام لرونکو ټیټې کچې معیوبینو 

بشپړ شمیر 20000 دی. مهویر کمینه په 

کوملبیا، ایکودور، شیيل، ترینداد، توبګو او 

پاناماکې له 2000 څخه زیاتو خلکو رسه د 

ټیټې کچې مصنوعي پښو مرستې کړي دي. 

په لومړیو کې BMVSS په جیپور کې دوه 

کلومبیايي تخنیک پوهان روزيل وو. خو د 

ال ډیر پرمختګ لپاره، دوی بیا روزنې ترالسه 

کولو لپاره بیرته لیږل شوي دي. د BMVSS مصنوعي غړو 

د نصب طریقه د بدن په تنظیم پورې اړه لري. خو بیا هم 

د نصب بهیر یې له 36 ساعتونو څخه ډیر وخت نه نیيس. 

“د تنظیم دغه سیستم د مهویر کمینه لخوا جوړ شوی وی 

او بشپړ سیسم وروسته بیا د  BMVSS لخوا چمتو شو،” 

مونکلینو وايي. د ادارې د مصنوعي غړي اجرات چې په جیپور 

فوټ رسه مجهز دي د انګلستان د روییل لیور پول پوهنتون او 

روغتون لخوا پیژندل شوي دي. دغه پښه د زنګون پورته حصه 

ده چې د زنګون آله هم وررسه ملګرې ده او د 

امریکې د متحده آیالتونو د سټنفورډ پوهنتون 

لخوا جوړه شوې وه.

د ټایمز مجلې له راپور رسه سم د نړۍ 

په کچه په 50 لویو نوښتونو کې یو هم د 

BMVSS د سټنفورډ زنګون دی او اوس هم 

کار کوي د پښې تولید نور هم معیاري کړي 

پدې کار رسه لوی تولید رامنځ ته يش او وبه 

کولی يش چې د سچ فوټ )سخت ښنګری 

نرمه پونده( ځای ونیيس.  

د BMVSS منظمې هڅه د ایل کوملبیانو 

اخبار لخوا تایید شوې او دوی ته یې د ایل کوملبیانو  

ایجمپالر منلې جایزه ورکړه. مهویر کمینه له نیازمندو رسه 

د مرستې لپاره خپل کار ته دوام ورکړی او لدوی رسه مرسته 

کوي چې ددوی ژوند بیا الرې ته راويل.  

د BMVSS د مصنوعي غړي د نصب طریقه د بدن په تنظیم پورې اړه لري

مصنوعي غړی نه 
یوازې په قدم وهلو 
کې مرسته کوي 
بلکې په منډې 

وهلو، په ونې ختلو، 
نڅا کولو کې هم 

مرسته کوي
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مهویر کمینه ته د تولید او نصب تخنیکي طریقه د هندوستان له BMVSS څخه لیږدیدلې ده

ټکنالوژي رسحدونه نه پیژين. که چیرې شخيص نهادونه او 

 ،BMVSS( اشخاص د بګوان مهویر ویکلنګ سهاتیه سمیتي

جیپور( او په میډیلین )کوملبیا( کې د مهویر کمینه د بدن 

د مصنوعي غړو مرکز د کړو وړو ستاینه وکړي، نو نړۍ به 

واقعاً یو ښه ځای واويس.

BMVSS چې په جیپور فوټ )جیپور 

پښه( مشهور دی، له 1975 کال راهیسې په 

هندوستان کې د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره 

په وړیا توګه مصنوعي اندامونه جوړوي. دغې 

ادارې د جیپور فوټ ته په نړۍ کې د بدن د 

بهرنیو غړیو او د تر ټولو پرمختللو مصنوعي 

اندامونو نوم ورکړی دی.

په کوملبیا کې د شخيص رشکتونو 

یو ګروپ چې د نړۍ په بله برخه کې د 

پرمختګونو په اړه پوهیده رسه یو ځای شو تر 

څو ټولنې ته یو ځل بیا نیکمرغي ور په برخه کړي. د کوملبیا 

په میډیلین والیت کې دغه خاموش انقالب چې په 2007 کال 

کې رامنځ ته شو اوس د مهویر کمینه مصنوعي غړو مرکز 

دی. دوی د معیوبینو لپاره د بدن وړیا مصنوعي غړي جوړوي 

تراوسه پورې 
مهویر کمینه په 
سهیلي امریکا 
کې له 2000 

څخه زیاتو خلکو 
سره د ټیټې کچې 

مصنوعي پښو 
مرستې کړي دي

او نصبوي. دغه کار له ډیرو معیوبینو رسه مرسته کړې چې 

بیا په حرکت رايش او دوی ته دا فرصت ورکړي چې یو ځل 

بیا تقریباْ عادي ژوند وکړي.

په 2007 کال کې ددوی دغو هڅو ته د هندوستان 

BMVSS متوجه شو او دوی ته یې د مصنوعي 

غړو د تخنیکي پوهاوي د تولید او نصب 

وړاندیز وکړ. د جیپور فوټ له معیوب رسه 

مرسته کوي تر څو د نورو په پرتله زر ځان جوړ 

او بیرته ښه يش. فرانسسکو مونکلینو، د مهویر 

کمینه د رییسانو د هییت غړی وايي، “که 

 BMVSS چیرې د پیسو او د ګټې خربه وي، د

جیپور فوټ څخه د مصنوعي غړیو هیڅ پورته 

مرکز نشته. دغې ادارې خپله ټوله ټکنالوژي 

پداسې رشایطو هندوستان ته را انتقال کړه 

چې د مهویر کمینه لخوا په کوملبیا کې تررسه 

کیدونکي ټولنیزې چارې په هندوستان کې هم همداسې وړیا 

تررسه کړي.”

BMVSS د جیپور فوټ د تحقیق او پرمختګ په برخه 

کې له 30 کلونو زیات تخصص لري. دغه اداره هر کال 
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خلک کولی يش چې د ټیټې کچې له مصنوعي غړو رسه خپل تقریباً عادي ژوند بیرته پیل کړي

د هندوستان جیپور پښې په کوملبیا کې د هیوادوالو 
تر منځ نوې هیلې راوټوکولې

لیکواله: وندانه وسودیون

نوښت

پیاوړی
انقالب
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د پرمختللې IT په برخه کې مخکښې ادارې جوړوي.

د لوړو اجراتو کمپیوټر کارۍ )HPC( په څیر د 

ورکول  روزنې هم  برخه کې  په  ټکنالوژۍ  پرمختللۍ 

کیږي. د هندوستان لخوا جوړ شوی د PARAM سوپر 

اجراتو  لوړو  پرمختليل  او د ذايت  کمپیوټر 

هیوادونو  نورو  او  تنزنیا  ارمنیا،  په  کمپیوټر 

کې نصب شوي دي. هغه هیوادونو چې د 

له مهارتونو څخه یې ګټه   IT هندوستان د

  CIS پورته کړې په الندې ډول دي: لکه د

په سیمه کې د نورو 

منځ  تر  هیوادونو 

روسیه،  بیالروس، 

او  تاجکستان 

التیني  د  ازبکستان، 

سیمه  په  امریکا 

 CLMV کې پیرو، ایکودور او د

منځ کمبوډیا، الووس  تر  هیوادونو 

او ویټنام دي. 

په شاوخوا 10 هیوادونو کې 

د IT د مرکزونو جوړولو لپاره 

په شاوخوا 10 
 IT هیوادونو کې د
د مرکزونو جوړولو 
لپاره پروپوزلونه 

په ځانګړي ډول د 
افریقا په وچه کې 
به ډیر زر په الره 

واچول شي

د CDAC نړیوال حضور

Syria

North 
AmericA

SoUth 
AmericA

eUroPe

ASiA

Greenland

equator
AFricA

AUStrALiA

PAciFic 
oceAN

cambodia Dominican republic Vietnam Saudi Arabia

Belarus

russia

tajikistan

Uzbekistan

turkmenistan

mauritius

Ghana

Armenia

myanmar

tanzania

Seychelles

Lesotho

Grenada

پروپوزلونه په ځانګړي ډول د افریقا په وچه کې په خط 

کې دي. مته کیږي چې لدوی څخه ځینې به یې ډیر زر 

په الره واچول يش. د اوږد مهال لپاره ددغو پروژو ساتلو 

هیوادونو  اخیستونکو  ګټه  نورو  او  د هندوستان  لپاره، 

تر منځ د IT په سکتور کې د متخصصینو 

تبادله دوه اړخیزو لیدنو او د IT وروستیو 

الرې  له  کنفرانس  ویډیو  لکه  تخنیکونو 

هغه نظر چې اوس مهال په فعاله توګه 

کیږي. لیدل 

د اقتصادي پراختیا په بیالبیلو څانګو 

کې د ظرفیت جوړونې رسبیره، هندوستان 

غواړي چې د خپل نرم ځواک له الرې د مخ 

پر ودې نړۍ خلک ځواکمن کړي. لکه څنګه 

چې د بهرنیو چارو وزارت پخواين سکرتر 

شییم د سږ کال په وروستیو په کمربیج، 

هرورډ پوهنتون کې په خپله وینا کې ویيل وو، “مونږ د 

همکاریو موخه په همکارو هیوادونو کې د اقتصادي او 

برشي ظرفیت لوړول دي تر څو په نړۍ کې خلکو وړتیا 

وده ومومي.” دا د پراختیايي همکارۍ هغه روحیه ده چې 

په پراخه کچه منلې شوې ده.

            Like 
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              Watch 
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پورې ده او د هند حکومت د هوای سفر خرڅ، ځان ته 

د شخيص ښوونکي نیولو، د اوسیدلو د ځای، روغتیايي 

مصارفو او کتابونو پیرودلو په ګډون ټول خرڅ په غاړه 

اخيل. د هند حکومت کوښښ کوي چې په دوستو هیوادونو 

باندې نامناسبه بوج را نه وړي.

د مخ پر ودې ملتونو په زرګونو اتباعو د معلومايت 

ټکنالوژۍ په ګډون له نیږدې ۰۵۲ کورسونو څخه د خپلې 

خوښې کورس د غوره کولو موقعه ترالسه 

کړې ده. د پوهې د پراخیدلو او د تجربې 

د زیاتیدلو ترڅنګ دغه کورسونو د دوی 

شخصیت هم جوړ کړی دی.

د زمبابوی اوسیدونکي زیوانای ماونیک 

چې د ویب ډیزایننیګ کورس یې لوستلی 

و د ITEC ستایلو لپاره یې په خپل لیک کې 

لیکيل ، »ما د ځینو موسساتو لپاره، چې زموږ 

په والیت کې کار کوي، ډیټابیس جوړ کړ 

چې ماته یې پراخه شهرت را په برخه کړ.« د 

پاپوا نوي ګیانا یوه اوسیدونکي فریډا فیلیهو د انګليس ژبې 

او معلومايت ټکنالوژۍ د مهارتونو کورسونه لوستي و.

هغه وايي چې ITEC پروګرام ورته د مسلکي کار کولو 

وړتیا ورکړه. فریډا اوس سنګاپور کې د پاپوا ګینا په اعلی 

کمیشرنۍ کې د درېیم سکرتر په حیث کار کوي. د 

اتوپیا اوسیدونکی ټیکالیګن میلیس وايي د له توقع څخه 

زیاته پوهه ترالسه کړه. د انډونیشیا اوسیدونکی خیروالله 

حسام عبدالرازق چې د انګليس ژبې او معلومايت ټکنالوژۍ 

کورسونه یې لوستي، فکر کوي چې د هند د ټریننګ له 

برکته یې د ماسرتۍ سکالرشیپ ترالسه کړی. خیرالله 

وايي، » د ITEC پروګرام له بشپړیدو ورسته مې مستقیامً 

په ارسالیا کې د سکالرشیپ غوښتنه وکړه. اوس زه د 

اسرتالیا په فلینډرز پوهنتون کې د تعلیم او ارواپوهنې په 

برخه کې زده کړې کوم. یا ډیر او یا لږ، خو زه باوري یم چې 

د ماسرتۍ د سکالرشیپ په ترالسه کولو کې په ITEC کې 

زما ګډون رول لوبولی دی.

د بینین اوسیدونکی کومالن روډریګو ازیاکاو وايي: » 

په ITEC باندې پانګونه د هند د حکومت د ساینې وړ کار 

دی، ځکه دا پروګرام نه یواځې د نړۍ د بیال 

بیلو هیوادونو د اتباعو وړتیاوې ځواکمنوي 

بلکې په ځانکړې توګه د مخ پر ودې 

هیوادونو د اتباعو د وړتیاو په ځواکمنولو کې 

ځانګړی رول هم لوبوي.«  

“د ITEC په برخه کې پانګونه د 

هندوستان د حکومت یو ښه کار دی 

ځکه دا کار نه یوازې په ټوله نړۍ کې 

د خلکو ظرفیتونه پیاوړي کوي بلکې په 

ځانګړي ډول د مخ پر ودې هیوادونو 

بینین څخه کوملن  له  لوړوي،”،  د خلکو ظرفیتونه 

رودریګو ازیکو زیاته کړه.

له نورو مخ پر ودې هیوادونو رسه د هندوستان د مرستو یو 

بل مهم پرمختګ د پرمختګ د همکارۍ ادارې )DPA( رامنځ 

ته کول دي. DPA به د IT برتریت لپاره د مرکزونو جوړولو په 

شمول د پروژو د اغیزمن او پر وخت تطبیق واک لري. دغه 

پروژې په نورو هیوادونو کې د هارډویر او روزنیزو آسانتیاو 

چمتو کولو رسبیره یوازې په دوه کلونو کې په ځان بسیا 

مرکزونه جوړوي چې د  IT په برخه کې د هندوستان دالوري 

ثابتوي. د IT د ابتدايي روزنو رسبیره، په بیالبیلو هیوادونو 

کې د پرمختليل هارډویر او سافټ ویر روزنو چمتو کولو لپاره 

دغه پروژې په نورو 
هیوادونو کې د 

هارډویر او روزنیزو 
آسانتیاو چمتو 
کولو سربیره په 

ځان بسیا مرکزونه 
جوړوي
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ساحه کې ټریننګ ورکوي ترڅو هغوی په اړینو مسلکي 

مهارتونو باندې سمبال او ورځ تر بلې رقابتي کیدونکې نړۍ 

ته چمتو يش. همدا وجه ده چې معلومايت 

ټکنالوژي په تیره یوه لسیزه کې د ITEC او د 

ورته پروګرام SCAAP  یوه مهمه برخه جوړه 

ګرځیدلې ده.

د معلومايت ټکنالوژۍ ميل انسټیټیوټ 

یا CMC ،NIIT، اپټیک ملټیډ او د اعلی 

محاسبې د ودې مرکز یا CDAC په شان له 

له شلو زیاتې د معلومايت ټکنالوژۍ اړوندې 

ادارې د مخ پر ودې هیوادونو ورځ تر بلې 

زیاتیدنکيو تعداد مینه وال د معلومايت 

ټکنالوژۍ په برخه کې روزي. داسې کورسونه 

په پالن کې نیول شوي چې ګډونوالو ته د معلومايت 

ټکنالوژۍ، انټرنیټ، ویب جوړونې او ډیزاینیګ، ویب 

او انډورایډ اپلیکیشنو، ګرافیک ډیزاینینګ، د کمپیوټر 

نیټ ورک په ساحه کې ابتدایي او اعلی زده کړې،تجاريت 

ارتباطاتوــ په شمول د بریښنايي سوداګرۍ، 

په معلوماتو او د نیټ ورک سیکیورټي په 

ساحه کې روزنیز پروګرامونه، د بریښنايي 

حکومتدارۍ یا E-Governance لپاره 

ځانګړي پروګرامونه، ډیټا کمیونیکشن او آی 

پي ټکڼالوژي، د کمپیوټر هارډویر او نیټ 

 Linux ورکینګ او د آپریټینګ سیسیتم لکه

او Windows امنیتي نظریو او اصطالحاتو 

 cyber crime باندې د پوهیدلو له الرې د

د کچې ټیټولو رسبیره په زیات شمیر نورو 

ساحو کې ابتدایي روزنه ورکړي.

په انګليس ژبه باندې عبور هم د دغو یو شمیر کورسونو 

برخه ده. د کورسونو موده له څلورو څخه تر دولسو اوونیو 

د هند حکومت د 
هوایي سفر خرڅ، 
د کور فیس په 

  ITEC ګډون د
روزنیزو پروګرامونو 
ټول خرڅ په غاړه 

اخلي...

د IT د روزنې روانه غونډه
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د خپلې پوهې په روښنايي کې نورو ته هم د څراغ بلولو 

موقعه ورکړئ.

مارګریټ فولر 

د هند په اقتصادي پراختیا کې معلومايت ټکنالوجې د یوه 

خورا غښتيل سیکتور په حیث  رامنځ ته 

شوې. معلومايت ټکنالوجۍ نه یواځې د هند 

په اقتصادي پراختیا کې رغنده ونډه لوبولې، 

بلکې په نړیواله سطحه یې ورله حیثیت هم 

لوړ کړی دی. معلومايت ټکنالوجۍ یا د هند 

د » پوست ځواک«  صنعت په عمومي ډول 

په تیرو پینځو کلونو کې د قابو 10.3  سلنې 

زیاتوايل په راجسرت کولو رسه فوق العاده وده 

کړې. د هند معلومايت ټکنالوجۍ، آی ټي، 

او معلومايت خدماتو، د ITES صنعت عاید 

په 14-2013 کې 105 بیلوینه امریکايي ډالر 

اټکل شوي. د ټولنیزو رسنیو، جنبایي، تحلیيل، او وریځې 

)SMAC(، مصنوعي استخبارات او نصبوونکو سیستمونو  

په شان ټکنالوژۍ د صنعت د ژوندي پاتې کیدلو د ځواک 

حیثیت خپل کړی دی. معلومايت ټکنالوژي له BPO پرته 

هر ډول پرزې، انجیرني، R او D  او سافټ ویر تولیدات 

صادروي چې دغه صادرات په ډیره چټکۍ رسه په هر کال 

کې 14  سلنه وده کوي.

هند د نړۍ په تولیدايت ډګر کې، په 2013کې د خپل 

خرڅالو  قابو 55  سلنه شمیر له مخې، خپل 

رهربي موقف پرځای ساتلی. لوی او پرمخ 

تليل مارکیټونه نن ورځ د خپل رقابتي موقف 

 IT/ITES پرځای ساتلو لپاره له هند څخه

واردوي. مخ پر ودې هیوادونه د معلومايت 

ټکنالوجۍ په برخه کې هند ته د یوه ظرفیت 

او وړتیا جوړونکي هیواد په سرتګه ګوري.

مخ پر ودې دوستو هیوادونو رسه د 

معلوماتو او وړتیاو رشیکول اوس هم د  هند 

د تخنیکي او اقتصادي ادارې یا )ITEC( د 

پروګرام یوه مهمه موخه ده چې د هند له 

خوا په ۴۶۹۱ کې رامنځ ته شوی دی. ITEC پروګرام د ګډو 

مفاداتو لپاره د همکارۍ او رشاکت پروګرام دی. هند د 

مخ پر ودې هیوادونو اتباعو ته د معلومايت ټکنالوجۍ په 

د پرمختللې کمپیوټر کارې د پراختیايي مرکز د ITEC زده کوونکي

معلوماتي 
ټکنالوجۍ یا د هند 
د ’ پوست ځواک‘  
صنعت په عمومي 
ډول په تیرو پینځو 

کلونو کې فوق 
العاده وده کړې.
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مخ پر ودې دوستو هیوادونو رسه د معلوماتو او وړتیاو رشیکول اوس هم د  هند د تخنیکي او 
اقتصادي ادارې یا )ITEC( د پروګرام یوه مهمه موخه ده. نیږدې شل د معلومايت ټیکنالوجۍ اړوند 

بهرتینې ادارې د معلومايت ټیکنالوژۍ مینه والو ته په بریالیتوب رسه خدمتونه وړاندې کوي.

لیکواله: ساریتا برارا

د هند معلومايت ټیکنالوجي

نړۍ ځواکمنوي
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شو. پدې کار رسه به د BRICS اړوندو هیوادونو ته ګټه ورسیږي 
او نورو مخ پر ودې هیوادونو رسه به مرسته ويش. او د مخ پر ودې 

هیوادونو په توګه به دا زمونږ د تجربې یو اصل وي.

سرتاتیژیکه بڼه
د BRICS په شپږمه ناسته کې د نړۍ او د سیمې د مسایلو په کچه 

د BRICS دننیو اړیکو او د نظرونو همپالنې سرتاتیژیک اړخ ته هم 
ژوره کتنه وشوه چې دغه سیمه ایز مسایل له افغانستان څخه تر 

افریقا پورې سمندري غال، تروریزم او د انټرنټ امنیت ګڼل کیږي. 
BRICS ته تر ټولو مهم د سیمه ایزو بحرانونو له منځه وړلو لپاره په 
ډیپلوماسۍ والړ د حل هراړخیزو الرو چارو مالتړ او د غرب تر واک 

الندې جزایي الرو چارو ته د متقابلې الرې چارې چمتو کول دي 
او هندوستان په نړۍ کې له ناورین رسه مخ د مهمو هیوادونو لکه 

ایران، عراق، د غازې تاوتریخوايل، سوریې، د منځني ختیځ د سولې 
په پروسې او افغانستان په جامع موقف کې ځان څرګند کړ.

د BRICS سوداګري
د نړیوال اقتصاد د روانې بې اعتامدۍ او کمزورې ودې په منځ 
کې د راګیریدو له امله د ناستې ګډونوالو مرشانو “د BRICS د 

اقتصادي همکارۍ سرتاتیژۍ” او “د BRICS نږدې اقتصادي 
مشارکت چوکاټ” د پروپوزلونو مالتړ وکړ چې په نوموړو پروپوزلونو 

کې د BRICS دننه اقتصادي، سوداګریزې او د پانګونې همکارۍ 
 BRICS ودې لپاره پریکنده ګامونه په پام کې نیول شوي دي. د
د سوداګرۍ شورا د پنځو هیوادونو د عمومي مرشانو په مرشتابه 

جوړه شوې چې د BRICS هیوادونو تر منځ د سوداګرۍ ویزو 
او د اقتصادي همکارۍ لوړولو لپاره د پروسیجري خنډونو 

آسانولو الر هواروي.

له BRICS څخه په خلکو والړ مرکز جوړول
د هندوستان لپاره یوه بله مهمه تیاره مړۍ د BRICS نورو مرشانو 

لخوا د ښاغيل مودي د وړاندیزونو او نظرونو منل وو چې دغه ګروپ 
نور هم په خلکو والړ او “اغیزمنه تګالره” وګرځوي. په راتلونکي بل 

رښتینی اقدام کې به د زده کړې او روغتیا په برخه کې په خلکو 
والړو نوښتونو په الره اچول وي لکه د BRICS د ځوانو ساینس پوهانو 

غونډې، د BRICS د ژبې ښوونځیو او د BRICS پوهنتونو جوړول.

شپږ، او لیوالتیا
تر شپږمې ناستې پورې BRICS تراوسه هم نوې پیدا شوې څواړخیزه 

ډله ده چې غواړي نوو سیمو ته ځان وغځوي. NDB له غرب څخه 
تر هر بل ځایه د ځواک د خوخنډه لیږد یوه نښه ده چې مخ پر ودې 

هیوادونو کې د رښتینو ادارو پیاوړتیا لپاره د BRICS مرشانو لخوا 
د جامع الرو چارو موندلو لپاره کار کوي او غواړي چې په نړۍ کې 

هراړخیز او ډیموکرات نظم رامنځ ته کړي. که چیرې دغه نوښتونه 
د خلکو تر منځ تړاو ته ژورې پاملرنې او د زده کړې او په نوښت والړ 
مشارکت پیاوړي کولو رسه یو ځای يش، BRICS به وکولی يش چې 

داسې یو ټینګ جوړښت رامنځ ته کړي چې د مخ پر ودې نړۍ د 
هیلو پوره کولو لپاره به یو رښتینی کور وي.

 هندوستان او التیني امریکا: 
اوس د ټانګو نڅا وخت دی

د التیني امریکا روانې بیاراپورته کیدنې دوامداره 

ساتلو لپاره د BRICS د پوهاوي لومړۍ غونډه د 

سهیيل امریکا څو هیوادونو لکه برازیل، ارجنټین، 

وینزویله، ایکودور، کوملبیا، ارجنټین، پیرو، 

اورګوۍ، پاراګوۍ، ګویانا او سورينام د مرشانو 

په شمول د جواليي په 16مه په براسیلیا کې 

په الره واچول شوه.

د شاعر ربندرانات ټاګور او پبلو نیروده 

اروا ته په دعا کولو رسه، د هندوستان لومړي 

وزیر ښاغلی نریندرا مودي د سهیيل امریکا له 

مرشانو رسه وکتل او د نړۍ د ودې له هغې نوي 

راڅرګندیدونکي قطب رسه یې د هندوستان د 

ژورې همکارۍ د نوي دهيل په تعهد ټینګار وکړ 

چې په رشیکه کابو پنځه زره میلیونه امریکايي 

ډالره ناخالص کورنی تولیدات لري او د هندي 

یهودان د سرت جمعیت کور دی. لومړي وزیر 

سهیيل امریکا ته د سوداګرۍ، معلومايت 

ټکنالوژۍ، ټیيل میډیسن او د ظرفیت جوړونې 

په زړه پورې الرو چارو وړاندیز وکړ او “دغه ځای 

یې د ښکال، فرصتونو او غیريت خلکو لویه وچه 

وبلله.” ښاغيل مودي د دوه اړخیزه خربو په موخه 

د ګویانه، سورينیم او پیرو له مرشانو رسه هم 

په جال ډول وکتل.
په پوهې والړ مشارکت رامنځ ته کول د 

پرمختګ الر ده. لومړي وزیر د سهیيل امریکا 
مرشانو ته ډاډ ورکړ چې هندوستان به ددوی 

په هیوادونو کې د معلومايت ټکنالوژۍ لوی 
مرکزونه جوړ کړي. نوموړي د ټیيل میډیسن، 

او  الکرتونیکي حکومتدارۍ  او  ایجوکیشین  ټیيل 
د هوا وړاندوینې د فضايي وړتیاوو، د رسچینو 

نقشه کشۍ او د طبیعي پیښو مدیریت په برخه 
کې د هندوستان د تخصص څرګندونه هم وکړه.

ددغې لیکنې لیکوال د انډیا رایټس شبکې مسؤل مدیر دی، 

www.indiawrites.org
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میلیارده امریکايي ډالرو پانګې واګې ولري. لومړۍ تصویب 
شوې پانګه به 50 میلیارده امریکايي ډالره وي چې د بنسټ 
ایښودونکو غړو لخوا به مساوي برخه پکې ورکول کیږي. په 
پای کې د پیوستون انځورولو لپاره به هر هیواد د ورکړې او 
اخیستنې په روحیې رسه د بانک د مرشتابه 

له الرې یو څه ترالسه کوي. چین چې ددغې 
ډلې تر ټولو سرت اقتصادي هیواد دی د بهرنۍ 

تبادلې په ذخیرې کې له درې زره میلیاردو 
څخه ډیره برخه لري په شنګهايي کې ددغه 
بانک کوربه وي، د رییسانو د هییت لومړی 

چوکي به له برازیل هیواد څخه وي او د هییت 
لومړی رییس به د روسیې وي. سهیيل افریقا 

به د نوي پراختيايي بانک د افریقا د سیمه ایز 
مرکز کوربه وي.

د نوي دهيل لپاره ددغه بانک جوړول یوه 
ځانګړې انګازه ده ځکه دغه نظریه د 2012 

کال د نوي دهيل په ناسته کې راپورته او 
وړاندیز شوې وه. د BRICS ناستې عمومي غونډې ته په 

وینا کې د هندوستان لومړي وزیر ښاغيل ناریندرا مودي د 
BRICS بانک د هستۍ راز څرګند کړو. “د نوي پراختیايي 
بانک جوړولو لید چې دوه کاله وړاندې د دهيل 

په ناسته کې ورکړل شوی وو نن په حقیقت بدل 

رسچینې چمتو کړي. باالخره، هغه مخ پر ودې نړۍ اوس 
خپل پراختیايي بانک لري چې د بریټن ووډ له جنګ وروسته 

ادارو رسه د تناسب نه درلودلو له کبله محرومه شوې وه. 
دغه خربې اترې د ټلیفوين اړیکو له الرې تررسه شوې چې 

باالخره مرشان د برابرۍ اصل ته په کتو رسه د 
نوي پراختیايي بانک )NDB( په مهنديس کولو 

 BRICS رسه رايض شول. پدغه ناسته کې د
د تصاديف احتیاط تنظیمي ادارې )CRA( د 

جوړولو معاهده هم السلیک شوه چې ابتدايي 
بودجه یې 100 میلیارده امریکايي ډالره ده 
او نوموړې اداره به د نقدینګۍ د بحران په 

صورت کې د ډاډ مايل کړکۍ په توګه فعالیت 
تررسه کوي. د السلیک ددغو دوو نوښتونو په 

عکس العمل رسه له شک پرته د BRICS د تازه 
راڅرګندیدونکو ځواکونو غونډې ثابته کړه چې 

BRICS یوازې د خربو کولو ځای نه بلکې د 
نړۍ نظم بیاتنظیمولو لپاره یوه ځواکمنه آله ده.

د نوي پراختیايي بانک )NDB( لومړی 
هندوستانی رییس

د نوي پراختیايي بانک لومړی اجراییوي رییس به 
یو هندوستانی وي چې په لومړي ځل به د 100 

د نوي پراختیايي 
بانک لومړی 

عمومي رییس به 
هندوستانی وي 

چې په لومړي ځل 
به د 100 میلیارده 

امریکايي ډالرو 
واګې ولري

د روسیې ولسمرش ښاغيل والدمیر پوتین رسه د هندوستان لومړی وزیر ښاغلی نریندرا مودي
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د برازیل په فورټالزا کې د BRICS په شپږمې ناستې کې څو نوښتګرې پریکړې ونیول شوې چې 
د تازه راڅرګندیدونکي اقتصادي هیوادونو لپاره د مايل تامین په موخه د BRICS تر څار الندې 

نوي پراختیايي بانک جوړول هم پکې شامل و

له چپ څخه ښي لور ته: ښاغلی والدمیر پوتین، د روسیې ولسمرش؛ د هندوستان لومړی وزیر ښاغلی نریندرا مودي؛ اغلې دیلمه روزیف، د برازیل ولسمرشه؛ ښاغلی زي جین 

پینګ، د چین ولسمرش او ښاغلی جاکوب زومه، د سهیيل افریقا ولسمرش د BRICS په ناسته کې

په فورټالزا کې به تیز ملر جزییات راڅرګند او لید به 
پټ کړي. خو د شکونو په ګواښلو رسه به د پنځو تازه 

راڅرګندیدونکو اقتصادي هیوادونو مرشان نه یوازې سم 
جزییات بلکې پر ځای به یې سرت روښانه انځور ترالسه کړي 
ځکه دوی وکولی شول چې د جوالیي په 15مه د BRICS تر 

څار الندې نوی پراختيايي بانک )NDB( رامنځ ته کړي. 

د نړیوالې بودجې بیاتنظیمول
د غرب لخوا دیکتې شوی د نړیوالې بودجې پالن په 

 BRICS بیاتنظیمولو کې سرت څرګند ګام پورته شو یعنې د
په شپږمه ناسته کې رامنځ ته شوی نوی پراختيايي بانک 

)NDB( به د تازه راڅرګندیدونکو اقتصادي هیوادونو او سرتې 
مخ پر ودې نړۍ لپاره د زیربنا د بودجې په موخه متناوبې 

لیکوال: مانیش چن

BRICS: د نړۍ له نوي نظم

رسه سمه بانکداري

همکاري
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ګالنو پنکها )پکي( ایښودلو نیت وکړ که چیرې د هغې زوی 

میرزا جهانګیر چې له الله آباد څخه جال وطن شوی وو او له 

انګریز رس ارچیبلډ سیټن رسه په رسه قلعه 

کې اوسیده، خپل کور ته خوندي راستون 

يش. او له همدغې افسانې رسه سم هغه 

کور ته راستون شو چې په همدې توګه دغه 

دود دوام پیدا کړ.

که څه هم په 1942 کال کې انګریزانو 

دغه مراسم بند کړي وو خو په 1961 کې 

د هندوستان لومړي وزیر جواهر الل نهرو 

لخوا بیا راژوندي شول تر څو د هندوانو 

او مسلامنانو تر منځ د واټن پل واويس. 

دغه درې ورځنی جشن چې د سیر 

ګلفروشان په نوم هم یادیږي، پهول والو 

کې سیر په 70مو کلونو کې یو ګام وړاندې الړ او لومړۍ 

وزیرې اندرا ګاندي د هندوستان د ټولو آیالتونو له خلکو 

غوښتنه وکړه چې پدغه جشن کې ګډون وکړي او ميل 

یووايل ته وده ورکړي.

نن ورځ، ټول خلک په درګاه کې ددغه 

جشن لیدو ته راځي. د تصويف احساس 

لرونکي د اور نڅاګرو رسبیره د سیمې په 

کوڅو کې تصويف قوالۍ، غیرمعمول فرهنګي 

پروګرامونه او نڅاګانې تررسه کوي. هغه 

څه چې یو ځل د یوې مسلامنې ښځې لخوا 

د یوه مسلامن په زیارت کې د احرتام لپاره 

د تعظیم په توګه پیل شول اوس له تیرو څو 

پیړیو راهیسې په داسې یوه بهیر چې هیڅ 

ډول ټولنیز، عقیدوي او طبقه يي خنډ نه لري 

په مذهبي حرکت او مراسمو اوښتي دي. سږ 

کال، دغه سیر د اکتوبر په 10مه پیلیږي.  

)پورته او ښکته چپ لور ته( قوالۍ او فرهنګي پروګرامونه د جشنونو یوه برخه ده )ښي 

لور ته( کتار درګاه ته رسیدلی

په 1942 کې انګریزانو 
دغه مراسم بند کړل 
خو په 1961 کې د 
هندوستان لومړي 

وزیر جواهر الل نهرو 
لخوا بیا راژوندي شول 

تر څو د هندوانو او 
مسلمانانو تر منځ د 

واټن پل واوسي
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همدا چې عطارد په راټیټیدو پیل وکړي، د دهيل 

ميل مرکز د رنګین او معطر کتار، پهول والو کې 

سیر )د ګل پلورونکو کتار( شاهد وي چې د ټولو 

خلکو په زړونو کې یې الر موندلې ده. دغه مراسم 

له تاریخي قطب منار رسه نږدې په مهرويل سیمه 

کې د ټولو مذهبونو خلکو لخوا ملانځل کیږي، دغه 

کتار چې د والډ ښار یا پخواين دهيل له چاندين 

چوک څخه پیلیږي او د مهرويل بازار له الرې تر 

یوګامیا معبد پورې ځي تر څو د ګالنو څادر د 

مشهور صويف، وايل او عامل قطب الدین بختیار 

کاکي په درګاه او زیارت کې کیږدي. 

په تاریخ کې راغيل چې کاکي په هندوستان کې د 

تصوف ډیره اغیزه درلوده. هغه د طبیعي ورورګولۍ 

او سخاوت نظریه پر مخ بوتله. په حقیقت کې، 

نوموړی د تصويف حرکت یوه مهمه برخه ده چې په 

31مه او 41مه پیړۍ کې یې په هندوستان کې ډیر 

خلک اسالم ته راوبلل. د قطب الدین بختیار کاکي 

زیارت د پهول والو کي سیر کلني جشن د پیل نقطه 

ده چې اوس هم په دهيل کې یو مهم کورنی عقیدوي 

جشن بلل کیږي. دغه جشن په 1812 کال کې هغه 

وخت پیل شو چې ملکې ممتاز محل د مغل امپراطور 

دوهم اکرب شاه میرمنې، پدې موخه په کاکي درګاه 

کې د ټکري او د مهرويل په یوګامیا معبد کې د 

له پورته څخه د ساعت د ستنې د حرکت په څیر: په یوګومایا 

معبد کې د ګالنو ایښودل شوې پکه؛ ګډون کوونکي د ګالنو 

څادر وړي؛ د هندوستان په پخواين دهيل کې کتار پیلیږي
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په نوي دهيل کې د پهول والو کي سیر کلني جشن کورنی مذهبي تړاو او د روحیې رشیکوالی 
پیاوړی کړی دی

هر کال د صويف قطب الدین بختیار کاکي په زیارت کې د ګالنو څادر ایښودل کیږي

د یووايل او سولې تر منځ د

ګل په څیر تړاو
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پرتالیخه
هغه میرمن چې د هندوستان 

په زړه کې د مدیا پرادیش له 

خجوراهو څخه د 10مې-11مې 

پیړۍ پدغه مجسمه کې یو 

خط لیکي او دغه حقیقت 

څرګندوي چې په هندي ټولنه 

کې حتی 1000 کاله وړاندې 

علم او پوهه مهمه وه. 

رسسويت
یوازینی سیند چې د ویډیک 

په سپیڅلو آیتونو کې یې د 

عبادت په اړه ویل کیږي د 

رسسويت د شخصیت تجسم 

دی چې د 12مې پیړۍ د 

مرمرو دغه بت له پولو، 

راجستان څخه دی. د علم، 

خربو، ژبې، ساینس او هرن 

دغه الهې په اړه ویل کیږي 

چې سانسکریت یا دیوه باشه 

)د خدایانو ژبه( یې اخرتاع 

کړې ده او د نړۍ پر مخ 

لومړنۍ پیژندل شوې ژبې په 

نوم مشهوره ده او دیونګري 

سکریپټ په نړۍ کې د 

لومړي پیژندل شوي سکریپټ 

شهرت لءي.

اردنه ریشور
د شیوه آخري یووالی، د 

طبیعت خدای له خپلې 

میرمنې پارويت رسه. 

پارويت )شکتي یا اوما( د 

ظرافت او ښکال، د ځان 

قربانولو او مینې مجسمه 

ده. د هغې په اړه باور 

کیږي چې هغه په طبیعت 

کې د قدرت )شکتي( 

رسچینه ده. 
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مهربانه مور الهې 
دغه مجسمې د مور نړۍ د 

ټول ورکړي او ټول بخښيل 

طبیعت استازي کوي او د 

ماتورا، کوشمبي او پټيل پوتره 

په څیر په پخواين متدن کې 

په لوی شمیر موندل شوې 

دي. ماتورا، د 2مې پیړۍ د 

پخې خټې دغه مور الهه، چې 

په پریامنۍ رسه تزیین شوې، 

په هغه عرص کې د ښځو د 

ارمان سمبول دی. 

ویراسايت 
په تاریخي ډول، کله چې په 

راجستان کې جنګ ځپلې 

نظامي سنګر د یرغلګرو 

عسکرو لخوا د چپه کیدو 

په حالت کې وو، ښځو د 

خپل عزت ژغورلو لپاره اور 

ته ودانګل. هغه رواج چې 

سايت به ورته ویل کیدل، تر 

19مې پیړۍ پورې په شاميل 

هندوستان کې رایج وو خو 

وروسته بیا دغه رواج منسوخ 

شو. مونږ دلته د سهیيل هند 

له اندرا پرادیش څخه د 31مې 

پیړۍ د ویراسايت )شهیدې( 

توره سوځیدلې مجسمه پیدا 

کړې چې خپل رس یې پرې 

کړی دی. 

هریتي 
پښځینه غال، هریتي چې انسان 

خوړونکې برمته کوونکې وه 

وروسته د بوداییزم تر اغیزې 

الندې د ماشومانو ساتونکې او 

ژغورنکې شوه. د اندرا پرادیش 

د 4مې پیړۍ د اهک ډبرې د 

هریتي دغې مجسمې ته د الهې 

په توګه عبادت کیده. 
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اومه مهیشور
د شیوه-پرويت او د هغې د ماشومانو 

ګنیشه او کرتیکییه د 8مې پیړۍ 

د کورنۍ  د شګلنې ډبرې مجسمه 

د مدیا پرادیش په مندسور کې 

کشف شوه.

11



فرهنګ

بر 2014 کتو ا  - سپتمرب   n        n 1هند ليد  0

مونږ پدغه لیکنه کې د هندوستان په مجسمو کې د ښځتوب وزم ته کتنه کړې چې 
د نوي دهيل د ميل موزیم په نندارتون کې وښودل شوې

لیکوال او عکاس: کومود موهن

ملانځنه او عبادت او وررسه ویره او احرتام: ښځه د 

هندوستان په مجسمو کې مهربانه او زیرکه ښودل شوې 

ده. د هغې په اړه بیروين اظهارات ډیر زیات دي. خو د 

هغې په اړه اصيل راز ترالسه کولو لپاره باید تاسې د تاریخ او 

افسانه پوهنې پاڼې په ډیر پام رسه واړوی.

په تخنیکي ډول، د مجسمو هرن په اړه د هندوستان 

پخوانۍ لیکنې د بدن د بیالبیلو غړو د تناسباتو په سختو 

مشخصاتو لیکل شوي. ددې رسبیره، په پخوانیو اديب لیکنو 

کې یوې بشپړې ښځې ته د موهیني )زړه راښکوونکې(، 

کمکيش )فریب ورکوونکې(، مینکيش )د ماهي په څیر 

سرتګې( او چندراموکي )د سپوږمۍ په څیر مخ( ځانګړنې 

ورکړل شوې دي. کايل، زیورات، د ویخو سټایل، د مخ 

حرکت او له ژوند رسه رښتیني هرني حرکت تراوسه پورې 

ټول کوچني جزییات دي.

مجسمې له پخې خټې، لرګي، ډبرې یا فلز څخه 

جوړیدلی يش. د پخې خټې مجسمې د کالالنو له خټې څخه 

جوړیدې او د ماشومانو د لوبو سامان او د پخيل او ذخیرې 

لوخو رسه یو ځای او د اوبو ساتلو لپاره د زیرکه سوراهي او 

غاره په شمول د تنور په اور کې پخیدې.

د لرګي مجسمو تر منځ تر ټولو مشهور یې د اودیشا 

آیالت د پوري په جګنات معبد کې څښنت کرشنا او د 

هغه خور او ورور بالرام او سوبدرا دي. د نیم لرګي دغه 

مجسمې له قاعدې رسه سم په هرو 12 څخه تر 19 کلونو 

پورې بدلیږي.

د ډبرو مجسمې او پخواين منونې په بشپړ حالت رسه 

د هیواد په هره برخه کې پیدا کیږي لکه د اجنتا او ایلورا 

)مهاراشرتا( په څیر د غارونو په پټن ځایونو کې او په 

ماماالپورم )تامیل ناډو( کې توږل شوې ډبرې او د هیامچل 

پرادیش بیجنات، د راجستان دیلوارا، د مدهیا پرادیش 

خجوراهو، د اودیشو کونرک او د کرناټک هالیبید په څیر 

معبدونو کې. فلزي مجسمې سپکې او قوي وې. د برونزو په 

زړه پورې کوچنۍ مجسمې د ساییر پرډیو یا د مومي مدلونو 

په میتود رسه جوړیږي چې د استادکارۍ په رسالې په 

شیلپشسرتا کې د مدوچیسته ویدهانا کې ترشیح شوي دي. 

په هندوستان کې د فلز استخراج 6000 کلن تاریخ لري. د 

ډبرو او برونزو ډیری کوچنۍ مجسمې په تریبهنګه )درې 

ځله ماتې شوې( حالت کې دي، چې د ښځو په وجود کې یې 

په زړه پورې توږنې زیاتې کړي دي.

الجه ګوري
د هندوستان په مجسمو کې مورتوب ژوندی ساتل 

شوی. د 6مې پیړۍ د شګلنې ډبرې دغه کار ددغې 

الهې د ماشوم د زیږون حالت ښکاره کوي چې په 

دودیز ډول په پریامنۍ او ښیراز وايل کې مرسته 

کوي. هغې ته د هندوستان په دیکان سیمه کې د 

خلکو لخوا عبادت کیږي.

د هندوستان نه څیړل
کیدونکې میرمن
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د کولکته تر ټولو پخوانۍ دورګه پوجا په 1610 کې وه.	 

په دودیز ډول دغه بت د ’شوله ‘بوټي په سپین مغز  	 

رسه سینګاریږي چې په ډنډ ځمکو کې شنه کیږي.

د لیکنې لیکوال یو نامتو هندي هرنمند دی

جشنونه لري. د بول اجرات، ربندرا سنګیت او 

عباديت سندري په ټول ښار کې اوریدل کیږي. 

هر عمر لرونکو بې شمیره خلکو تر ټولو ښکيل 

کايل اغوستي وي او د مور دورګه لیدو تکل 

لري. په ماشومتوب کې زمونږ د ساعتیرۍ 

یوازینۍ رسچینه راډیو وه. زه به تل سهار وختي 

د ماهالیه اوریدو ته پاڅیدم: یا دیوي رسوه 

بوتیشو شکتي روپینه سمستیتا چې دا ماته 

ډیره په زړه پورې وه. کله چې به د پوجا ورځې 

– ششتي، سپتامي، اشتامي، نومي او دشمي 

– پای ته ورسیدې نو زه به ډیرخفه شوم ځکه 

له پوجا وروسته به سمدستي د ښوونځي 

آزموینې پیلیدې.

یوازینی شی چې زما به هیڅکله نه 

هیریدو د ډولونو وهل او د سوځیدلو شیانو 

او پراساد بوی وو. د سرتګو په پټولو رسه به 

ما خپله مور او خاله ګانې ولیدې چې په 

سندور کې پټې دي.

کله چې زه د هرن کالج ته 

الړم، له پوجا رسه زما مینه کمه 

شوه. هغه وخت به مې غوښتل 

چې نقاشۍ جوړې کړم او د 

نوو کالیو یا بوټانو د پیرودلو فکر 

به هم رارسه نه وو. له نقاشۍ رسه زما 

لیوالتیا د پوجا په شوق زوروره شوه.

زه له کولکته څخه راغلم او په نوي دهيل کې 

مې ژوند پیل کړ. دلته د چیرتنجن پارک د 

بنګايل مستعمرې په مسلطه سیمه کې پوجا 

یو لوی جشن دی. زه خپل کور رسه نږدې یوه 

پنډل ته ځم – پدې ځای کې ډیره ګڼه ګوڼه 

نه وي نو ځکه راباندې ښه لګیږي. په نوي 

دهيل کې د کولکتې د پنډلو په څیر د پوجا 

ځینې ډیر ښکيل پنډل شته. د پوکاڼیو د پلورنکي 

شپیلک، د آلو چوپ )د کچالو بنګايل ډوله قیمې( 

خوندور بوی او ماشومان چې نوي کايل یې 

اغوستي وي ماته ماشومتوب راپه 

یادوي. اوس زه پدې پوهیږم چې 

په ژوند کې کوچني شیان ولې 

دومره خوند لري.

اضايف معلومات
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فرهنګ

بر 2014 کتو ا  - سپتمرب   n        n 8هند ليد 

ځانته ښکال درلوده چې د ښاپیرو په رڼاګانو روښانه 

شوي وو او د دننه کیدو دروازې یې ډیرې ښکلې 

ډیزاین شوې وې. د دورګه دریمه جالبه سرتګه، په 

لسو السونو کې وسلې، په ماتې خوړيل اسورا )شیطان( 

والړ، په یوه الس د ځواکمن زمري لخوا د هغه 

ساتنه، چاپیره د هغې ماشومان لکه لکشمي، کرتیک، 

رسسويت او ګنیشه ډیره زړه راښکونکي وو. د ډولونو 

لوړ غږ رسه دونوچي ناچ )د مریدانو نڅا( مل وه.

د دورګه پوجا پنځه ورځې پنځه ډوله بیالبیل 

د ساتنې کارکوونکو جاتره )ننداره( جوړه کړې وه 

چې نلدوان د پاچا کايل اغوستي وو، نجار د وزیر رول 

لوبولو او د بریتونو په خرییلو رسه برقي له ځانه ملکه 

جوړه کړې وه.   

بیرته کولکتې ته راستنه شو. د هغه ځای پوجا 

ډیره خوځنده وه. مونږ په خپل منځ کې رشط ووهلو 

چې څوک به ډیر پنډل، د ستړیو کشول او بې حسه 

پښې وویني. د دورګه بت ډیرې جالبې وړتیاوې 

درلودې... او زه یې هم په لیدو نه مړیدم. هر پنډل 
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په نقاشۍ کې د دورګه پوجا جشنونو د باټاچریا تفسیر
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فرهنګ

بر 2014 کتو ا  - سپتمرب   n        n 6هند ليد 

د ډولونو لوړ غږ، عباديت سندرو، له ګڼې ګوڼې ډکو جشنونو... 
د هندوستان په بنګايل ټولنه کې د دورګه پوجا جشنونو پر مهال 

ژوند ته بله بڼه ورکړې ده

لیکوال: سنجۍ باټاچریه

له دورګه پوجا )د الهه دورګه ملانځلو لپاره د هندوانو 

کلني جشن( رسه زما لومړي یادونه د لودیځ بنګال د 

کولکته د میتون په 3مه سیمه کې له پوجا )عبادت( 

رسه وتړل شول. هغه وخت به زه درې یا څلور کلن وم. 

د دورګه بت په اوبو کې د غوټې په ورځ، زه له نورو 

ماشومانو رسه په الرۍ موټر کې واچول شوم او د دریاب 

په لور روان وو. خو هغه وخت زه کوچنی وم او له 

جشنونو څخه په خوند اخیستو نه پوهیدم. 

په کولکته کې له څو ورځو تیرولو وروسته مونږ 160 

کیلومرته لرې دورګه پور ته الړو. د پوجا مراسم په یوه 

کلب کې له پنډل )موقتي دروغي شکل( رسه تنظیم 

شوي وو چې په لویه سطحه جوړ او له الپنه )رنګینې 

انګیزې( رسه په الس رنګ شوی وو. مونږ ټوله ورځ په 

پنډل کې انتظار وو او د پراساد )د خوږو بخښنې( په مته 

وو. خو تر ټولو ډیره خوښي د نوو کالیو د اغوستلو وه!

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

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

دیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.

        http://www.facebook.com/IndianDiplomacy

        http://www.twitter.com/IndianDiplomacy

        http://www.youtube.com/Indiandiplomacy

ایډیټر: سید اکربالدین

د ایډیټر مرستیال: نیکالیش ډیکشټ

د بهرنیو چارو وزارت

152 شمیره خونه، ‘A’ برخه، شاسرتي باون، 

India, 110001 – نوی دهيل

ټیلیفون: 91.11.23384663  فکس: 91.11.23383316   

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. 

وزارت  چارو  بهرنیو  د  کي  ډیلی  نوی  په  مجيل  هندوستان  د 
وزارت  نوموړي  د  چي  مرشي  په  اکربالدین  سید  د  لوري،  له 
سیکرتر او  ویاند هم دي چاپ او خپریږي. پته: نوي ډیيل، 152 

شمیره خونه، ‘A’ برخه، شاسرتي باون، 
هندوستان  ګ��روپ  پ��وژر  ماکس  د   110001  – دهيل  نوی 
خصوصی رشکت 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 د چاپ د دفرت له اجازي وروسته استعامل او یا دوباره 
پکار یوړل يش. د MEA  او MMGIPL رشکتونه د رضاکارانه 
تولیداتو، نسخو، عکاسیو، فني کارونو، روڼوايل یا د دايس نورو 
مجله  په  نده چي  اړینه  دا  اخيل.  نه  غاړه  په  مسولیت  موادو 
کي لیکل شوي ټول نظرونه  دي د MEA  یا  MMGIPLګروپ 

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
28 ټوک ■ 4 ګڼه ■ سپتمرب- اکتوبر 2014

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان خصويص رشکت ملیټد

خپرونکي او د عملیاتو افرس: ویکاس جوهری

د اجرايي ريس او اداري ډایرکټر: پرکاش جوهری

د ایډیټ ریس: سوراب ټانکه

مرکزي دفرت

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان خصويص رشکت ملیټد

د شعبي منرب، F2B، دویم منزل، د میرا )MIRA( رشکتونو ګروپ

اپارمتان منرب. 1&2، اشوار نګر

India, 110065  - د ماتورا رسک، نوي ډيل

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

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

د PSLV-C23 په الره اچول

میراث

د پخوانۍ قلعه کیندنه

خربې اترې

سینا نهوال

د دورګه پوجا 

شان او شوکت

هند ليد
28 ټوک ■ 4 ګڼه ■ سپتمرب- اکتوبر 2014
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ټکنالوژیکي پرمختګونه تل د هندوستان ځانګړنه ده. د PSLV-C23 په الره اچول چې په مدار کې یې 
پنځه بهرين سټایالټونه یا سپوږمکۍ ځای په ځای کړې ددغه حقیقت شاهدي ورکوي. ددغه شاهکار په 
اړه په دغه ګڼه کې اضايف معلومات لوستلی شی. مونږ د هندوستان د تخنیکي او اقتصادي همکارۍ 
پروګرام )ITEC( الندې د معلومايت ټکنالوژۍ په برخه کې لوړو مرکزونو السته راوړنو ته کتنه کړې ده. 
دغه پروژې نورو هیوادونو ته د هارډویر او د روزنیزو آسانتیاوو چمتو کولو رسبیره په ځان بسیا مرکزونه 
جوړوي چې د معلومايت ټکنالوژۍ په ډګر کې هندوستان د دالورۍ واضح څرګندونه کوي. کولی شی په 
برازیل کې د BRICS شپږمې ناستې په اړه لیکنه ولولی چې د نوي پراختیايي بانک د پیژندنې په شمول 

یې نور نوي پرمختګونه په ګوته کړي دي. 

پدغه ګڼه کې د هندوستان له ودې کوونکې آیالتونو څخه اروناچل پرادیش ته پاملرنه شوې چې پدې 
وروستیو کې یې خپل لومړی د ریل خط ترالسه کړ او موخه لري چې د خوراکي غلو دانو د تولید په برخه 
کې په ځان بسیاتوب ترالسه کړي. د نوي دهيل په پخوانۍ قال کې کندنو  د همدغه ځای په  نږدې 
برخو کې د مهابهارته )د پخوانۍ هندي حامسې( د شتون د امکان په شمول له ځینو حیرانوونکو موندنو 

پرده پورته کړې ده.

د اکتوبر په 2مه، د مهتام ګاندي د پیدایښت د 145مې کلیزې ملانځلو په ویاړ مونږ د نوموړي روښانه 
ژوند ته کتنه کړې. مونږ د پهول والو کې سییر ته پام اړولی چې ګل پلورونکو یو داسې کتار دی چې له 
هر ډول مذهبي، طبقه یي او عقیدوي خنډ څخه لوړ ګڼلی کیږي. ددې رسبیره، د هندوستان د جیپور 
فوټ یا پښې ټکنالوژي د مهویر کمینه د مصنوعي غړو مرکز له الرې په کوملبیا کې د ټیټ عاید لرونکي 

قرش معیوبینو د ژوند ښه وايل ته کار کوي.

په فرهنګي برخه کې، هندي هرنمند سنجۍ بټاچریه په ډیر هرن او خپلو خربو کې د دورګه پوجا په اړه 
خپل احساس بیان کړی. وررسه، د هندي ښځو د مجسمو بډایۍ او په عرصي تجسم کې د بوټو د کالیو 
بیاراتګ ته مو ځای ورکړی. د هند د ژویو بډایه ژوند زمونږ د فوري عکس په برخه کې څرګند شوی 

او په هند کې د سپوريت انتخاب له ماجراجویۍ څخه خوند اخیستل د سفر ځانګړې برخه تشکیلوي.

مونږ د بهرنیو چارو وزارت وروستی نوښت، انکلوپیډیا چې د هند-چین فرهنګي اړیکو نوم لري هم تر 
نظر الندې نیولی چې پدې لیکنه کې په تاریخ کې د هند او چین اړیکو ته ژوره 
کتنه شوې ده. سفیر BS پراکاش د ادب اړخونو ته په ځانګړې پاملرنې رسه د 

هندوستان ډیروايل یا تکثیر ته عمومي کتنه کړې ده.

سید اکربالدین 

راتلونکي
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راملیله

راملیله ووینی، هغه کیسه چې څښنت راما، د ایودها 

شهزاده، راوانا، د النکا شیطان پاچا ته ماتې ورکړه او 

خپله برمته شوې میرمن، سیتا یې ترې وژغورله. دغه 

مراسم یو داسې حتمي دود دی چې په بدو د ښو 

غالبیدل پکې ملانځل کیږي.

کله: د سپتمرب له 25 څخه د اکتوبر تر 21 پورې

چیرته: رشيرام بهارتیا کاال کیندرا، نوی دهيل

د جیپور د سودا جشن

د جیپور د سودا په جشن کې له 7000 څخه زیات 

بنجاره ګان ګډون کوي. نندارې، فولکلوریکه نڅا او 

سندرې، د عکاسۍ سیايل، د فیشن منایشونه او د اور 

لوبې ددغو جشنونو برخې دي.  

کله: د سپتمرب له 25 څخه د اکتوبر تر 23 پورې

راجستان جیپور،  چیرته: 

د الداخ جشن

پدغه جشن کې د الداخ غني فرهنګي میراث 

ښودل کیږي. دغه جشن چې مايل مالتړ یې د 

جمو او کشمیر د سیاحت ریاست لخوا کیږي، 

سیالنیانو ته دا فرصت ور په برخه کوي چې د 

الداخ د فلکلوریکو نڅاګانو او سندرو شاهدان 

واويس.  

کله: د سپتمرب 20-26

چیرته: الداخ، جمو او کشمی

میسور دارسه

د نووراتري جشن پر مهال میسور دارسه 

مجلل مراسم دي. شاهانه کورنۍ د 

میسور په مشهور چمودیشواري معبد 

کې د مور الهه ځانګړې پوچا )عبادت( 

تررسه کوي.  

کله: د اګست 7-15

کرناټک میسور،  چیرته: 

د بیاتازه کیدو وړ انرژۍ سرته ننداره

د هندوستان د بیاتازه کیدو وړ انرژۍ 8مه ننداره 

به دغه سکتور لپاره د حل نوښتګرې ټکنالوژیکي 

الرې چارې ښکاره کړي. پدغه ننداره کې به له 

500 څخه زیات ننداره کوونکي، 12000  سوداګر 

لیدونکي او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه1000  تنه 

استازي ګډون وکړي.  

کله: د سپتمرب 3-5

پرادیش اوتر  نوییډه،  چیرته: ګریټر 

اونام

اونام چې په کیراال کې د حاصالتو تر ټولو لوی 

جشن دی د افسانوي پاچا ماهابايل کور ته د راتلو 

څرګندونه کوي. دغه مراسم 10 ورځې دوام کوي 

او ددغه آیالت د فرهنګ څرګندونه کوي. پدغو 

مراسمو کې د مار یا سنیک کشتۍ زغاستې او د 

کییکوتاکايل حیرانوونکې نڅا تررسه کیږي.  

کله: د سپتمرب 7

چیرته: په ټوله کیراال کې

پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 
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