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

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

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

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

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

Consular GrievanCes  
MonitorinG systeM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

PASHTO
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څخه ډډه وکړئ. تايس کوالی شئ دا اسانا په ماښام 

کې تررسه کړي ترڅو د ورځې ټول فشار آزاده کړئ. 

باالکاسانا
دا اسانا د آرامۍ یو حالت دی. په زنګونونه رسه 

مستقیم پر غالۍ کښینئ، ستايس د پښې ګوتې باید 

ستايس تر پوندو الندې وي. خپل زنګونه پراخ کړئ، 

لکه څرنګه چې تايس مخ ته ځان قات کوی سا دننه 

او دباندې وباسئ او خپل رسین په خپلو ورنونو باندې 

کیږدئ. خپل السونه خپل څنګ ته کیږدئ یا یې مخ 

ته کښ کړئ او پورته په خپل رس باندې یې کیږدئ. 

تايس کوالی شئ دا حالت د یو څو دقیقو لپاره وساتئ، 

او لکه څرنګه چې تايس خپل رسین بیرته پورته کوئ 

یانې مستقیم حالت ته بیا وروسته سا دننه وباسئ. 

تايس کوالی شئ په ورځ کې له هرې ډودۍ خوړلو 

وروسته دا اسانا د څو ساعتونو لپاره مترین کړئ. هغه 

کسان چې له اسهاالتو څخه رنځ وړي یا امیدوارې 

میرمنې باید لدې څخه ډډه وکړي. د باالکاسانا منظم 

مترین کوالی يش ستړیا کمه کړي او د وینې بهیر 

زیات کړي.

رسونګاسانا
دې اسانا ته ځینې وختونه د ټولو اساناو ملکه ویل 

کیږي، ځکه چې دا اسانا په ورته وخت کې ستاسی د 

بدن له ټولو غړو ګټه اخيل. دا تر ډیري کچې په اوږو 

باندې دریدل دي، ستايس د بدن ټول وزن ستايس 

پر اوږو باندې راځي. پرخپل شا هوار پریوزئ، خپلې 

پښې یوځای و ساتئ او السونه خپل څنګ ته وساتئ. 

په یوه چټک حرکت رسه خپلې پښې، رسین او شا 

پورته کړئ، خپل څنګلونه قات کړئ او په ځمکه 

باندې یې کیږدی او ستايس السونه باید ستايس د شا 

مالتړ وکړي. وګورئ چې ستايس د مالتیر په بشپړه 

توګه مستقیم وي او ستايس وزن ستايس په اوږو او 

د بازاونو پورتنې برخې باندې او نه ستايس پر رس او 

غاړې باندې راغلی وي. بیرته ځان آرامه کړئ ترڅو 

چې ستايس شا بیرته پر غالۍ هواره وي. که تايس 

د رس له درده یا د وینې له لوړ فشار څخه رنځ وړی 

لدې اسانا څخه ډډه وکړئ. 

د ساعت په حرکت پورته کیڼ خوا ته: د خلکو یوه ډله د رسوانګاسانا مترین کوي؛ یوه 

میرمن د سوپتا بادها کوناسانا مترین کوي؛ یوه انجلۍ د باالکاسانا مترین کوي
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څنګ ته کیږدئ، او خپل څنګلونه قات کړئ. له خپلو 

بازاونو څخه په کار اخیستنې رسه خپل تندی د توشکې 

خوا ته کښته کړئ. ژور او په کراره سا راوباسئ، او دغه 

حالت د یوې دقیقې لپاره وساتئ. د آزادولو لپاره، خپل 

بازوان څنګ ته ورسوئ او لکه څرنګه چې بیرته ځان 

مستقیم کوئ دننه سا کښ کړئ. دا اسانا باید په تشه 

ګېډه تررسه يش، لږ تر لږه 10 – 12 تر ډوډۍ خوړلو 

ورسته.

وریکشاسانا
دغه اسانا د یوې والړې ونې حالت ته ورته دی. مستقیم 

ودریږئ او خپل السونه یوه اړخ ته کښته کړئ. خپل 

ښی زنګون قات کړئ او خپله ښی پښه په خپل کیڼ 

ورون کیږدئ. کله چې دغه حالت مو خپل کړ، ژوره 

سا دننه وباسئ او د خپل ثقل په مرکز فکر وکړئ. 

لکه څرنګه چې تايس بیا سا دننه باسئ، په آرامه توګه 

خپل السونه په خپل رس پورته کړئ او خپل ورغوي د 

منستې په حالت کې رسه یوځای کړئ، خپل نظر په یوه 

لرې شې واچوئ او په هغه ځای کې وساتئ ترڅو خپل 

انډول وساتئ. ستايس د مال تیر باید په دې ټول وخت 

کې مستقیم وي، او تايس باید ژورې ساګانې وباسئ. د 

پریښودلو لپاره خپل بازوان لومړئ کښته راوړئ، او بیا 

ورسته خپلې پښې بیرته کښته راوړئ. دغه حالت بیا 

له خپل کیڼې پښې رسه تکرار کړئ. دا په سهار کې ښه 

مترین دی، دا اسانا ستايس د مرکزي اعصابو سیستم 

آرامه کوي، او ستايس له ښه مترکز رسه مرسته کوي. 

سوپتا بادها کوناسانا
د دغه اسانا نوم له سوپتا )مخې او شاته ښوریدل( دی، 

بادها )مشخص( او کونا )زاویه(، دا اسانا یو معالجه 

کوونکی حالت دی. په یوې غالۍ په خپله شا هوار 

پریوزئ او په آرامه توګه خپل زنګونونه قات کړئ، او د 

خپلو پښو تلې رسه یوځای راوړئ او خپلې پوندې خپل 

رسین ته په ممکنه توګه نږدې راوړئ. لکه څرنګه چې 

ستايس ورغوي په غالۍ باندې دي ستايس رسین ته 

نږدې، سا دباندې وباسئ او وګورئ چې ستايس د ګېډې 

عضالت کلک وي او ستايس د رسین د شا هډوکي 

باید ستايس د مخې خوا ته نږدې يش. په آرامه خپل 

زنګونونه رسه یوځای راوړئ او له یوې خوا بلې خوا ته 

ځان وښوروئ. تايس کوالی شئ یو شی ترخپل شا الندې 

کیږدئ ترڅو دا کار په آسانه توګه تررسه کړئ. که تايس 

د زنګون، رسین، اوږې یا شا ستونزي لرئ، لدې اسانا 

کني خوا ته او پورته: یوه میرمن د وریکشاسانا او پرارسیتا پادوتاسانا مترین کوي
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ادهو موکها ساواناسانا
دا اسانا خپل نوم د سانسکریت کلمو د ادهو )نیم(، موکها 

)څیرې( او ساوان )سپي( څخه اخيل. په یوې توشکه په 

ګونډو کښینئ، مخ ته ځان راوړئ او خپل السونه خپل مخ 

پر توشکه کیږدئ. پداسې حال کې چې د ځمکې خوا ته زور 

کوئ، په کراره رسه خپل رسین پورته کړئ او لکه څرنګه 

چې تايس سا باسئ خپل څنګلونه او زنګونونه مستقیم کړئ، 

ستايس د پښو تلې باید په بشپړه ممکنه توګه په توشکه 

باندې نښتې وي، او ستايس مال باید هواره وي. دا حالت د 

څو ثانیو لپاره وساتئ او بیا په کراره رسه خپل زنګونونه بیرته 

په توشکه باندې کیږدئ. 

نه یووازې خپلې اوږې کښ کړئ، خپل السونه او پښې هم 

کښ کړئ، دا اسانا ستايس رس ته د وینو بهیر زیاتوي او 

ستايس عصاب آراموي، او له تايس څخه فشار او خپګان 

کموي. دا اساناس کوالی يش د مال په تیر باندې فشار، د 

رس درد، بې خويب او ستړیا کم کړي. 

پراساریتا پادوتاناسانا
پراساریتا )پراخ حالت(، پادا )پښه(، اوتانا )ځواکمن کښ( دا 

پرمخ آراموونکۍ حالت دی. په مستقیمه توګه دریدلو رسه 

یې پیل کړئ، دننه سا کښ کړئ او څنګ ته یو ګام  واخلئ، 

خپلې پښې درې تر څلورو پښو پراخې کیږدئ. خپله مال 

مستقیمه وساتئ، سا راوباسئ او خپل السونه د خپلو پښو 

یو سړۍ ادو د موکها سواسانا مترین کوي 

په داسې حال کې چې د 

نړۍ ډیر ځواکونه مونږ 

سره ویشي، یوګا مونږ سره 

یوځای کوي. یوګا انفرادي 

کسانو ته سوله ورکوي. د 

نورو خصومتونو پرځای، 

یوګا خلک یوځای کوي

په یوګا کې سا ایستل مهم 

دي. که تاسي ډیر په خپل 

سا ایستلو فکر وکړئ، 

تاسي به ډیر وکوالی شئ د 

خپل اعصابو امواج کنټرول 

کړئ

نریندرا مودي

د هندوستان صدراعظم

دهیراج واشیشتا

د یوګا ګورو
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لپاره
لکه څرنګه چې نړۍ د 2018 د جون په 21 د 

یوګا نړیواله ورځ وملانځله، مونږ تايس ته شپږ 
اساناس وړاندې کوو چې دا ثابت کوي چې یوګا 
نه یووازې تايس ته روغ بدن درکوي خو آرامه او 

مثبت فکر هم درکوي 

یوګا د فکر

په یوې وروستۍ څیړنه کې چې د میشیګان د 

تیکنالوژۍ پوهنتون لخوا تررسه شوې هڅه یې 

کړې چې څرنګه فکرکول )چې ډیری وختونه د یوګا 

یوه برخه ده( کوالی يش په یوې وړې ډلې برخه 

اخیستونکو باندې اغیز ولري. دې څیړنې مونديل 

چې یوګا نه یووازې اندیښنه کموي، خو کېدای 

يش دا اغیز څو ورځې دوام وکړي! لکه څرنګه چې 

مونږ د 2018 د جون په 21 د یوګا څلورمې نړیوالې 

ورځې ته سرتګې په الر یو، مونږ کوالی شو د یوګا 

یوه مهمه برخه په خپل ورځنې ژوند کې تر پخوا په 

ښکاره توګه وګورو: یوګا کوالی يش زمونږ فکر آرامه 

کړي. په عرصي ژوند کې که یو څو دقیقې د یوګا 

ځانګړي اسانا ته ورکړ يش کوالی يش تر هر درمل 

په ښه توګه له مونږ رسه مرسته وکړي ترڅو فشار 

اداره کړو او کم کړو، او مونږ ته دا توان راکوي 

ترڅو په منظمه او مثبته توګه ژوند ته دوام ورکړو. 

دا الندې شپږ یوګاساناس دي چې تايس کوالی شئ 

په خپل ژوند کې راوړئ. په منظم مترین رسه به 

تايس دوامدره پایلې وګورئ. 

د هندوستان 

صدراعظم نریندرا 

مودي د یوګا 

څلورمې نړیوالې 

ورځ د اوتارخاند 

په دهردون کې 

د ځنګل څیړنې 

انستیتوت کې د 

یوګا په یوې لویه 

غونډه کې

لیکواله: فیلیپ اې سینګ
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مرچ 
تر مرچو هیڅ بله مصاله د هندوستان پولو ته پدې 

وروستیو کې نده راغلې. او تر مرچو هیڅ بله مصاله 

زمونږ په خواړو کې په دې کچې لیوالتیا رسه نده 

شامله شوې. په داسې حال کې چې اسنادونه توپیر 

لري، خو تاریخ لیکونکي ډیر یا لږ په دې رسه موافق 

دي چې پرتګالیانو د ګوا له الرې مرچ هندوستان ته 

راوړي، او ویل کیږي چې له برازیل څخه یې راوړي. 

ټول مرچ شنه دي کله چې په بوټې کې وي، او کله 

چې پاخه يش رنګ یې سور يش. خو ځینې استثناوې 

شتون لري. د ګوالپادو په نوم یو کلۍ  چې د 

اندهرا پردیش په راجاموندري کې دی، د دغه ځای 

مرچ هیڅکله هم نه رسه کیږي. نور ډولونه او په 

کرناټکا کې د کشمیرې مرچو کرل مانا دا ده چې د 

مرچو زرګونه ډولونه شتون لري، چې له هر یوه یې 

ځانګړې او بیله ګټه اخیستل کیږي.

د هندوستان په سویيل ایالتونو کې عموماً ترخه 

خواړه په زړه پورې دي، په داسې حال کې چې د 

هندوستان په شامل کې خوند ته زیات ارزښت 

ورکول کیږي. په سویل کې هغه اچار چې رنګ یې 

لږ سور وي ډیر د خوښې وړ دي، په داسې حال 

کې چې په شامل کې د دې ضد حقیقت لري. 

هغې ټولنې چې د خپلو خواړو خوند کمولو لپاره 

له پرانیستو مرچو ګټه اخيل، هغه مرچ غواړي چې 

پلن پوستوکۍ ولري، په داسې حال کې چې د مرچو 

پوډر لپاره د مرچو له هغو ډولونو ګټه اخیستل 

کیږي چې نرۍ پوستوکۍ لري او کېدای يش په 

پوډر بدل يش.

په ګوا کې میده شوې وریجې چې د 

کورکمن بوټې د دوو پاڼو په منځ کې 

وي او وایشول شي د مانسون موسم ښه 

خواړه دي

د ګوا په یوه مارکېټ کې یوه مېرمن مصالې پلوري
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نادو ایالت دی، او په تامیل کې دننه د کونکوندا 

په ولسوالۍ کې ډیر کورکمن کرل کیږي. دغه 

مصاله د پیړیو په ترڅ کې نه یووازې د هندوستان 

د خواړو اصيل برخه ګرځېدلې، خو د هندوستان د 

کلتور برخه هم ده. هغه جوړې چې واده کوي خپل 

کايل د کورکمن رسه رنګوي ترڅو په تامیل نادو کې 

سپیڅلتیا ته اشاره وکړي، او په غريب بنګال کې تر 

واده وړاندې مراسمو کې د کورکمن غلیظه بڼه او 

اوبه اړین دي. په دې کې شک نشته چې هالدې د 

هېواد په هر کنج کې کرل کیږي، پشمول د شامل 

ختیځ چیرته چې نه یووازې د مصالې په توګه ورڅخه 

ګټه اخیستل کیږي، د خام وریښم ټوکر د رنګولو 

لپاره هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ګوا کې 

میده شوې وریجې چې د کورکمن بوټې د دوو پاڼو 

په منځ کې وي او وایشول يش د مانسون موسم ښه 

خواړه دي. د کورکمن بوی پاتولیو خپروي، چې دغه 

چمتووايل ته ویل کیږي. 

زیره، رسه مرچ، 

کورکمن او ګشنیځ 

د هندوستان د یو 

شمیر خواړو اصيل 

برخې دي

کالپايس
دا مصاله د داګر کا پهول په نوم هم 

پیژندل کیږي، دا یو ډول بوټی دی 
چې په تامیل نادو کې پیدا کیږي او 
د چیتیناد په خواړو کې ورڅخه ګټه 

اخیستل کیږي

کوکوم
دغه مېوه چې د منګوستین په کورنۍ 
پورې تړاو لري د کونکان په سیمه کې 

ورڅخه ډیره ګټه اخیستل کیږي: په 
ګوا او مهاراشرتا کې

ګنتور
د اندهرا پردیش اصيل مصاله، دا په 

سیمه کې یو ډول تولید شوي مرچ دي 
چې په اچارو کې ښه کار کوي

مورینګا
د مورینګا ونې له پوډر شوې پاڼو 

کېدای يش په چای، د دال برخو او 
پراټو کې ګټه واخیستل يش

نورې مصالې
د هندوستان د څلورو لویو مصالو 

ترڅنګ، دا الندې مصالې د دې 
هېواد اصيل او ځانګړې مصالې دي:
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ګشنیځ
ویل کیږي چې د ملخوزې او ګشنیځ اصيل ځای 

یونان دی. د ګشنیځ تخم یووازې هغه مصاله ده 

چې کېدای يش د یوه خواړو د اساس لپاره ورڅخه 

ګټه واخیستل يش. په داسې حال کې چې د دغې 

مصالې ټول بوټی له ریښو او تخمونو تر څانګو او پاڼو 

ټول د خوړلو وړ دي، خو یووازې تخم یې د مصالې 

په توګه ګڼل کیږي. د دې بوټې نورې برخې یوناين 

درمل دي. مادهیا پردیش هغه ایالت دی چې د 

هېواد د ګشنیځ ډیره برخه هلته کرل کیږي. خو 

په بهوپال کې کروندې ګشنیځ د پانو لپاره کرې، 

په داسې حال کې چې په اینډورې کې د تخم لپاره 

کرل کیږي. په زړه پورې ده چې د اینډورې د 

ګشنیځ تخونه لویه اندازه لري او د نورو سیمو په 

پرتله یې بڼه ښایسته او اوږده ده. ایورویدیا مونږ 

ته وايي چې د ګشنیځ له پاڼو رسه پخلۍ کوالی يش 

د سختو اوبو اغیز لږ کړي. په هغو ایالتونو کې چې 

په منظمه توګه له سختو اوبو ګټه اخیستل کیږي، 

د هغوی په خواړو کې د ګشنیځ له پاڼو زیاته ګټه 

اخیستل کیږي. 

کورکمن
په هېواد کې دننه د هالدي په نوم پیژندل کیږي، د 

دغې اړینې مصالې اصيل ځای د هندوستان د تامیل 

پورته )کېڼ خوا او ښی خوا ته(: زیره؛ د رسو مرچو پوډر

د سبزیو د خواړو داسي خواړه نشته 

چې د خواړو خوند یې د تورې سره 

شوې زیره په څیر وي
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زیره
دا مصاله په تاریخ کې یوه ترټولو زړه ثبت شوې 

مصاله ده، ویل کیږي چې زیره په مرص کې پیدا 

شوې، او تر 5,000 کلونو زیاتو د نړۍ په یو شمیر 

برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي! نن ورځ 

لدې مصالې نه یووازې په ټول هندوستان کې 

کار اخیستل کیږي خو د نورو هېوادونو په خواړو 

لکه د مکسیکو او د شاميل افریقا خواړو کې هم 

ښکاره ځای لري. په هندوستان کې زیره په وچو 

سیمو کې ډیره ښه وده کوي، خو ډیره برخه یې له 

راجستان او ګوجرات څخه السته راځي. د ویلو 

وړه ده چې دا دوه ایالتونه په هندوستان کې 

ترټولو د سبزي خوړونکو ډیري ټولنې لري، په دې 

کې جاینز او مرواریس هم شامل دي، او د سبزیو 

د خواړو دايس خواړه نشته چې د خواړو خوند 

یې د تورې رسه شوې زیره په څیر وي. په داسې 

حال کې چې په ټول هېواد کې هر کور له زیرې 

څخه ګټه اخلې، خو د سبزي خوړونکو کورنیو 

لخوا یې په چمتووايل کې توپیر شتون لري. 

په کم اور رسه رسه کیږي او سوچه ژیړ غوړي 

ورباندې اضافه کیږي ترڅو نصواري رنګه يش او 

ښه بوی ولري، بیا میده کیږي او ساتل کیږي. 

له دغه مصالې څخه بیا د یو شمیر سبزیو او دال 

چمتوکولو په خوند کې ګټه اخیستل کیږي. 

پورته )کېڼ خوا 

او ښی خوا ته(: 

کورکمن؛ د ګشنیځ 

تخمونه

د اینډورې د ګشنیځ تخونه لویه 

اندازه لري او د نورو سیمو په پرتله 

یې بڼه ښایسته او اوږده ده
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د هندوستان د مصالو په منځ کې څلور مصالې لکه زیره، ګشنیځ، 
کورکمن او مرچ خپل ډیر صفتونه لري. مونږ به تايس ته دا ووایو 
چې دا مصالې ولې هندوستاين مصالې دي، که څه هم د هغوی 

اصلیت کېدای يش بل ځای وي

لیکواله: مریم ایچ ریيش

د مصالو خوند

د مصالو کیسه تر زیاتې یا لږې کچې د هندوستان د 

خواړو خپله کیسه ده، او له یوه ایالته تر بل ایالته او له 

یوې ټولنې تر بلې ټولنې بې شمیره اصطالحګانې لري؛ په 

داسې حال کې چې نن ورځ ځینې مصالې د هندوستان د 

خواړو اصيل برخه ده خو د هغوی اصيل هېوادونه کېدای 

يش بل ځای وي، دغو مصالو د ډیریو سیمو په خواړو کې 

دایمي ځای پیدا کړی دی چې یوځای د هېواد د خواړو 

رنګینه نقشه یې جوړه کړې ده. هر کور د دغو مصالو لپاره 

د خپل پخلنځې په آملاریو کې یوځای لري او ځینې یې د 

آیورویدیک د درملنو او معالجو لکه د غاښ درد، عضالتو 

شخوايل، ریزش، ټوخي، د ګېډې او نورو کې مرکزي 

ځای لري. په هندوستان کې څلور هغه مصالې چې ډیري 

کاریږي زیره، ګشنیځ، کورکمن او مرچ دي. که څه هم 

کېدای يش له هغوی څخه یووازې کار واخیستل يش، خو 

ډیری وختونو له ټولو څلورو مصالو څخه د یو شمیر لعابو 

د چمتووايل او په غوړو کې د رسه کولو اساس په توګه کار 

اخیستل کیږي.   
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کیسه وړاندې کړي، هغه د خپل شخيص ژوند له 

خنډونو رسه هم مخامخ و، ځکه چې په دې لړۍ کې 

هغه ډیري بې عدالتۍ ولیدلې. هغه وايي، “هغه بې 

عدالتۍ چې یوې لوبغاړې لکه دیپیکا په تیر کې تجربه 

کړې، په رښتیا رسه یې زه خواشینی کړم.” د هغې 

د لوبو مترینونو ترڅنګ، دغه فلم د جهارکند د لرو 

پرتو سیمو د کلتوري او ټولنیز ژوند څیړنه هم کوي. 

هغه تاییدوي، “اوس چې مونږ د مېرمنې لومړۍ فلم 

جوړ کړ، زما خوبونه دا دي ترڅو په هندوستان کې په 

لوبو کې ډیره زیاته برخه واخلم او د وړتیا وړ لوبغاړو 

رسه مرسته وکړم ترڅو د نړۍ په ډګر کې بریايل يش. 

هغه دې فلم ته “د کوچني فلم خو لوی زړه فلم” نوم 

ورکوي، هغه لدې کبله چې د مېرمنې لومړۍ فلم 

پروړاندې د هندوستان او نړیوالو رسنیو ښه غربګون 

ښودلی ډیر خوشاله دی. د فلم له ښودلو وروسته، 23 

کلنې غشې ویشتونکې له شانګهای څخه لیدنه وکړه 

او روزونکو او لوبغاړو د یوه هڅوونکې فلم په توګه د 

دغه فلم ډیره ستاینه وکړه. هغه اوس هم له اوراز رسه 

اړیکي سايت، او اوراز هڅه کوي ترڅو هره اونۍ له 

هغې رسه خربې وکړي. 

شانا ته هغه وختونه په یاد ورځې کله چې میندو 

د فلم جوړولو له کبله له هغې څخه مننه کوله: “د 

فلم له لیدلو وروسته هغوی موافقه وکړه ترڅو خپلې 

لورګانې د المبو مترینونو ته ولیږي، ځکه چې هغوی 

غوښتل دا کار وکړي، یا یې د خپلې خوښې به یوه 

بله لوبه کې ثبت کړي.! پروډیورس وايي، د بدلون 

راوستونکې د یوې استثنايي وسیلې په توګه دې فلم د 

کیسې ویلو ځواک بیرته ځواکمن کړ،” هغه باور لري 

چې د انجونو کمزورۍ د کمولو لپاره کېدای يش له 

لوبو څخه ګټه واخیستل يش او لوبې به هغوی ته هغه 

اړین فرصتونه او مهارتونه وړاندې کړي ترڅو د ژوند 

له بدلونونو رسه پرمخ والړ يش. “زه لدې کبله خوشاله 

یم ترڅو ما وکوالی شول د دیپیکا روحیه او کیسه له 

نړۍ رسه رشیکه کړم.”

دیپیکا کوماري 

)مرکز( کې د رسو زرو 

له خپل مېډال رسه د 

انګلستان له الیسون 

ویلیامسون )کېڼ خوا 

ته( او د هندوستان 

دوال برنجي )ښې 

خوا ته( د 2010 د 

نوي ډهيل د ټولګټو 

هېوادونو په لوبو کې

د دیپیکا کوماري د لوبو تمرینونو 

ترڅنګ، دغه فلم د جهارکند د لرې 

پرتو سیمو د کلتور او ټولنیز ژوند 

څیړنه هم کوي
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چې دیپیکا د ریو د اوملپیک لپاره مترین کاوه. دغه 

غشې ویشتونکې لومړی یو څه وارخطا وه، ځکه چې په 

تیر کې هغې له رسنیو رسه منفې تجربې درلودې او 

هغې نه غوښتل ترڅو مهال ویش یې له خنډونو رسه 

مخامخ يش. اوراز وايي، “خو کله چې هغه په دې پوهه 

شوه چې مونږ یووازې غواړو د هغې د ژوند او مترین 

په هکله یو مستند فلم جوړ کړو، خنډونه لرې شول او 

زمونږ ترمنځ د نږدې ډاډ فضا رامنځ ته شوه.”

دغو فلم جوړوونکو د دریو کلونو لپاره د دغې 

لوبغاړې سفر تعقیب کړ، او هڅه یې کوله ترڅو د هغې 

له اړتیاو او مهالویشونه رسه کار وکړي. “مونږ غوښتل 

چې هغه تربل هرڅه وړاندې وړونکې وي، او مونږ 

هیڅلکه نه غوښتل ترڅو د فلم کمرې د هغې لپاره 

خنډ وګرځي!” شانا وايي او اضافه کوي چې هغوی د 

مستند فلم ښودلو لپاره لدې کبله تر نورو سینامګانو 

نیتلفیکس غوره کړ، ځکه چې هغوی غوښتل دا مستند 

فلم د نړۍ لیدونکو ته د الرسيس وړ وي. د لومړي ځل 

د ډایرکټر په توګه، اوراز یووازې له خپلو ننګونو رسه 

مخامخ نه و چې غوښتل یې د رښتینې ژوند ځواکمنه 

دیپیکا کوماري د 

2010 د ډهيل د 

ټولګټو هېوادونو په 

لوبو کې وروسته لدې 

چې د میرمنو په 

انفرادي غشې ویشتلو 

کې د رسو زرو مېډال 

وګاټه خپل الس پورته 

اچوي

مېرمنې لومړۍ د یوې 

غشې ویشتونکي د ژوند 

په هکله خبرې کوي، خو 

دا فلم زما د ژوند نورې 

برخې هم ښيي، دا د هغو 

کارونو چې مونږ یې ترسره 

کوو او د شاوخوا هڅو یو 

فلم دی

دیپيکا کوماري

غشې ویشتونکې

دې بدلون راوستونکې 

د یوې استثنايي وسیلې 

په توګه دې فلم د 

کیسې ویلو ځواک 

بیرته ځواکمن کړ

شانا لیوي باهل

پروډیورسه
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د دیپیکا کوماري د هندوستان د لوړ پوړې لومړنۍ مېرمنې غشې ویشتونکې یو 
مستند فلم چې په نړیوالو فستیوالونو کې ډیر د پاملرنې وړ دی، د مېرمنې لومړۍ 

د پردې ترشا یو شمیر خربې

لیکواله: اکیتا کپور

لومړۍ مېړانه

سږکال د مېرمنو په ورځ د “حیرانوونکې مېرمنې” 

یو بل ډول فلم په ټوله نړۍ کې د نیتلفیکس د 

لیدونکو پردو ته ځان ورساوو. دا فلم چې د لیدنې 

مصنوعي اغیزونو هم وررسه مرسته نه وه کړې، 

خو بیا هم د فلم انجلۍ لخوا په فلم کې استثنايي 

وړتایوي ښودل شوې؛ دغه مېرمنه د بې وزلۍ تر 

ځنځیرونو او د خپل جنسیت او زیږون د محدودو 

فرصتونو تر خنډونو تیره شوې او د نړۍ د لوبو 

ډګر ته یې ځان رسولی دی. د فلم دغه ستورې 

دیپیکا کوماري د هندوستان لوبغاړې ده چې د 

ټولګټو هېوادونو د لوبو د رسو زرو مېډال، د آرجونا 

او د پدما رشي جایزو ګټونکې ده، یانې دا هغه 

انجلۍ ده چې د هندوستان د لوبو تاریخچې کې 

تر برخې اخیستلو وړاندې یې باید لومړۍ د خپل 

کورين ښار د رانچي، جهارکند له سختیو رسه 

مبارزه کړې وای. 

د 39 دقیقو دغه مستند فلم د مېرمنې لومړۍ 

په نوم و، او هغې جوړې چې له دیپیکا څخه یې 

د خپل فلم د نړۍ یوه ستورې جوړه کړه هغوی 

خاوند او مېرمن اوراز باهل او شانا لیوي باهل دي. 

د لوبو یو لېواله، اوراز د لومړي ځل لپاره دیپیکا 

کوماري د 2012 د اوملپیک په لوبو کې ولیدله. 

هغه وايي،”لدې کبله چې دیپیکا په دغو لوبو کې 

بریالۍ نه شوه، ځکه نو د هغې په هکله هم د 

رسنیو ډیر پوښښ شتون نه درلود”. “خو کله چې 

د 2016 ریو اوملپیک نږدې شو، ما ته د هغې وړتیا 

را په یاد شوه او د هغې په لټه کې شوم.” او دا 

هغه وخت و چې دغه فلم جوړونکي د دغې غشې 

ویشتونکې له الهامه ډک سفر پیدا کړ، ځکه چې د 

دې انجلۍ زیږون د سړک پرغاړې شوی او بیايي 

په 16 کلنۍ کې د رسو زرو مېډال ګټلی دی، او 

د نړۍ لومړۍ درجې ته یې ځان رسولی دی! هغه 

وايي، “زه پوهېدم چې زه باید دا کیسه وړاندې 

کړم.” هغه دا نظر له شانا رسه رشیک کړ، شانا 

وویل: “زه ډیر ژر پوهه شوم چې دا یووازې د غشې 

ویشتلو یا وړلو یا بایللو په هکله نه و، دا کیسه تر 

دغو ډیره لویه وه. د هغې کیسه کوالی يش په 

هندوستان کې ډیري مېرمنې او لوبغاړي وهڅوي.” 

دغې جوړې بیا وروسته په جهارکند کې د ټاټا د 

غشې ویشتلو له اکاډمۍ رسه اړیکه ونیوله، چیرته 
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پورې ژوند ته نظر اچوم، دلته خلک د کالیو وینځلو کې 

رسه راټول شوي او یوبل رسه ټوکي کوي او خاندي. 

پوډوچیري
هره ورځ په سلګونو خلک په پوډوچیري کې د ایسواران 

دهرماجران کویل سړک باندې تګ راتګ کوي، خو ډیر لږ 

خلک د دې ځای له اهمیت څخه خرب دي. دا هغه سړک 

دی چیرته چې سوبرامانیا بهاريت د سویيل هندوستان د 

خپلواکۍ مخکښانو څخه په دغه سړک کې د څو کلونو 

لپاره ژوند کړی.

لتا آیر د سفر مرشه مونږ ته وايي، “ما ځکه دا سفر 

تررسه کړ ترڅو خلک له بهاريت او بهارتیداسان رسه آشنا 

يش، دا دوه د سویيل هندوستان ډیر پیژندل شوي خلک 

دي. خلک د بهاريت د کور ترڅنګ هره ورځ تیریږي، خو 

په دې نه پوهیږي چې دا هغه مرکز دی چې هغه په لوړ 

آواز رسه د هندوستان د خپلواکۍ د هڅې آواز اوچت کړی 

او ډیری شعرونه یې کمپوز کړي.” د بهاريت آخرنۍ کور 

په پوډوچیري کې رغول شوی ترڅو د مهاکاوي بهارتیار 

یادګارونو هلته وساتل يش، یانې هغه موزیم دی چې د 

بهاريت د ژوند او کارونو په هکله معلومات وړاندې کوي. 

میغالایا ماوپهلنګ، 
آیا تايس پوهیدی چې د میګهاالیا په شنو غونډیو کې 

یو پټ ځنګل دی چې د اصيل خلکو لخوا د څو پیړیو 

په ترڅ کې سپیڅلۍ ځای ګڼل کیږي؟ د ماوپهلنګ 

سپیڅلۍ ځنګل چې له شیالنګ څخه نږدې 25 

کیلومرته واټن لري، او د ګل لرونکو ونو، ښایښته ګالنو 

او فعالو بوراګانو کور دی. ناپهیباون لینګدو چې د سفر 

مرشه ده او په شیالنګ کې اوسیږي، ماته وايي چې دا 

ځنګل د سپیڅلو ځایونو کور هم دی. هغه وايي، “ویل 

کیږي چې دا ځنګل د یو رین جي کیو یو باسا کور دی، 

چې د سپیڅلتیا خوندي کوونکی کور دی.” یو څو 

دقیقې وروسته، زه له شنه ځای څخه دباندې راوځم، دا 

یو سولیز، طبیعي ښایسته او بې اړیکو پراخ طبیعي ځای 

دی. دلته ونو ته تاوان رسول یو منع کار دی، د خايص 

په کلتور او د ساتنې په روحیې کې طبیعت یو ځانګړۍ 

ځای لري او د دې سیمې د اصلی خلکو په ژوند کې ژور 

ځای لري، او دا هغه شین ځنګل دی چې زه یې شاوخوا 

ګورم. لکه څرنګه چې لینګدو ماته نور معلومات راکوي، 

زه پردې فکر کوم چې د هندوستان په لویه خاوره  کې 

به څومره نور له رازه ډکې خزانې شتون ولري.

د میګهاالیا د ماوپهاالنګ د سپيڅلې ځنګل یوه منظره

75
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میراث

اورچا، مدهیا پردیش
د مدهیا پردیش په ایالت کې د اورچا لرغونۍ 

ښار ډیري کیسې لري. ویل کیږي چې دا 

ښار د بوندیلخاند سلطنت دویمه پالزمینه 

وه او بنسټ ایښودنکی یې د دې سلطنت 

لومړۍ پاچاه، رودرا پرتاپ سنګ و. نیتین 

کومار خاري، چې د دې سفر مرش دی په 

اورچا کې د دې میرايث سفر یو بیلګه له مونږ 

رسه رشیکوي، چې جهانګیر محل دی، او یوه 

ښایسته تزیین شوی ماڼۍ ده چې د مغل 

امپراتور جهانګیر په ویاړ جوړه شوې. دا ماڼۍ 

یو شمیر ښایسته کامنونه او ګمبزې لري، او 

د 17 پیړۍ په ترڅ کې د بیر سنګ دیو لخوا 

ودانه شوې. لکه څرنګه چې زه د سفر مرش 

رسه دا ودانۍ ګورم، ماته د زینو ډیري شبکې، 

عجیبې الرې او ښې طراحې شوې د کړکیو 

چوکاټونه ښکاري.

په دغه سفر کې چرتۍ ګانې ډیر د لیدو 

وړ دي، دغې 14 چرتۍ ګانې د اورچا د 

پاچاهانو په ویاړ جوړې شوې. کله چې د کمو 

اوبو له دریاب څخه تیریږم د سیمې په زړه 

کښته: له کېن څخه ښې خوا ته: په اورچا کې د جهانګیر محل؛ په 

پوډوچیري کې د مهاکاوي بهارتییار یادګار

74
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که څه هم د هندوستان ځینې مشهور لرغوين آثار 

له ټولې نړۍ څخه ګرځندویان ځان ته راجلبوي، خو 

د دې هېواد شاوخوا کې ډیري تاریخي خزانې شتون 

لري چې د لیدونکو په مته دي. د مېراثونو سفر چې 

نن ورځ د یو شمیر سازمانونو لخوا ترتیب شوي، په 

هېواد کې ډیره پاملرنه ځان ته راجلب کړې ده. خلک 

د ښارونو بیالبیلو نه لیدل شوې هغو برخو ته ورپيژين 

چې ډیر شتمن کلتوري او د مهندسۍ میراثونه لري، 

هغوی خلکو ته دا توان ورکوي ترڅو د هندوستان 

ډیری هغې برخې وګوري چې هغوی له وړاندې 

ورباندې ویاړي.

کشمیر، جمو او کشمیر
کشمیر نږدې 12 د میراثونو دهلیزونه لري. خو هغه 

دهلیز چې هلته  د دې ایالت په زړه پورې هرني، 

کلتوري، میرايث او د مهندسۍ میراثونه شتون لري 

هغه د پتهار له تاریخي جومات څخه د جیهلم دریاب 

ته نږدې پیلیږي، او د خانقا مواال زیارت رسه پای 

ته رسیږي. “د 18 پیړۍ د پتهار جومات د نورجهان 

لخوا ودان شوی او نن ورځ هم د ځواک د نښې په 

توګه والړ دی،” دا د تاها مغل د سفر د مرش خربي 

دي، هغه مونږ د زینا کدال پر پل باندې تیروي، دا 

پل د جیهلم دریاب باندې له اوو څخه هغه پل دی 

چې ښې منظرې لري او د پاچاه زیناالعابدین لخوا 

ودان شوی. د جیهلم ګهات هغه ځای دی چې د دې 

سیمې مهنديس ورڅخه ښه لیدل کیږي. مغل وايي، 

“دا کورونه د کشمیر مهندسۍ له ډیرو ښو بیلګو 

څخه دي او د استعامر اغیز هم لیدل کیږي. د دغو 

کورونو په ودانولو کې د دهاجي دیواري له سیستم 

څخه ګټه اخیستل شوې، چې په بیالبیلو بڼو د لرګو 

چوکاټونه لري. په دودیزه توګه د چوکاتونو ترمنځ 

خښتې یا ډبرې د خټې مصاله رسه کارول شوې. ویل 

کیږي چې دغه تخنیک ودانۍ د زلزلې پر وړاندې 

ځواکمنې کوي.”

له کېن څخه ښې خوا ته: په کشمیر کې د یوه رنګین کور د مخ څیره؛ د 

مېراثونو سفر په اوږد کې یو جومات له پاتهار جومات څخه د خانقا مواال تر 

زیارت پورې؛ یو کور په کشمیر کې
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میراث

72

کېدونکی یو سفر
د هندوستان هر لورې کې تاریخي او کلتوري خزانې شتون لري چې تر یوه نظر د زیاتې پاملرنې 
وړتیا لري. د میراثونو سفر په بیالبیلو ایالتونو کې دغه مرياثونه ګرځندویانو ته ورپیژين. مونږ 

دلته د هغو څلورو برخې وړاندې کوو چې تاسې یې باید تجربه کړئ

لیکواله: مدهاوي کپور

په یاد پاته
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کیږي، چې په کیسو ویلو او شاعري باندې کار کوي.”

په 2007 کې هارد کاور د هندوستان د لومړنۍ 

ښځینه رپ سندرغاړې په توګه راپیدا شوه او ډیرۍ 

سنتي دروازې یې ماتې کړې. “20 کلونه کیږي چې زه 

د رپ سندرغاړې یم. په پیل کې رپ یووزاې موسیقي 

وه، او بیا وروسته د خلکو په شخيص تجربو بدله شوه، 

ورسته بیا لدې څخه د ټولنیزو او سیايس موضوعګانو 

په هکله د خربو کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل 

کیده. هو د رپ د ساعتیرۍ بڼه هم شتون لري، خو 

دا په تاسې پورې اړه لري چې څه اورئ. د رپ مهم 

سندرغاړي غواړي ترڅو خپل هویت ولري او خلکو ته 

یې وړاندې کړي.”

بوهیمیا باور لري چې رپ د شخيص او ټولنیز 

بدلون یوه بڼه ده. د هغه شاعري د بیلګې په توګه 

د هغه د ریښو د دوامداره بیانولو لپاره دي. “خلک 

لکه فیض احمد فیض او میرزا غالب زما اتالن دي او 

زما ډیری شعرونه د هغوی د هڅوونې کارونه دي. د 

بیلګې په توګه زما په یوې سندرې کې زه تر ستورو 

شاته د سفر کولو په هکله خربې کوم، دا نظر د عالمه 

اقبال د ستارون سې آګې جهان اور بهې هېن څخه 

ده.”

کېدای يش ډیر سرت بدلون چې د رپ منځ ته 

راتلو رسه د خلکو په کلتور کې منځ ته راغلی، د پټ 

ایندي رپ منځ ته راتلل دي چې د ټولنیزو حقیقتونو د 

ځینو برخو رسه مبارزه کوي، عام رپ دغو کارونو رسه 

کار نه لري. پراب دیپ یو 23 کلن د نوي ډهيل رپ 

سندرغاړۍ دی او د هغه شعرونه د ټولنیز احساس 

ته د پاملرنې راجلبولو په هکله دي، او د ډهيل غرب 

لورې کې د تیالک نګر د کوڅو ژوند په دوامداره او 

حقیقي جزییاتو رسه مستند کوي. هغه د سړک لخوا 

د ادعا شوې رپ استازیتوب کوي، یانې د رپ هغه 

پورته او کښته: بابا سیګال؛ رفتار؛ هارد کاورلومړنۍ او حقیقي بڼه چې باید په هغه توګه وي. 

د رپ خوځښت چې په 90 لسیزې کې 

راپورته شو اوس د پنجابي رپ موسیقی 

منځ ته راتلو ګوري چې د عامو خلکو 

منځ ته راځي
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موسیقي
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د رپ خوځښت چې په 90 لسیزې کې راپورته شو 

اوس د پنجايب رپ موسیقی منځ ته راتلو ګوري چې 

د عامو خلکو منځ ته راځي. د دغه کار تر ډیري کچې 

هغو هرنمندانو لکه بوهیمیا ته ځي چې د پنجاپ 

لومړنۍ رپ هرنمند و او لومړنۍ البوم یې چې ویچ 

پاردیسان )2002( په نوم و په انګلستان کې د يب يب 

يس راډیو لوړو 10 ته ځان ورساو. دا د هغه اغیز و چې 

د مافیا موندیر په نوم یو پټ باند یې تر سیوري الندې 

راپورته شو. د دغه باند غړي نن ورځ په هندوستان کې 

د دیيس رپ بیرغ پورته کوونکي دي، هغه کسان لکه 

هني سنګ، بادشاه، رفتار، ایکا او نور دي. 

“کله چې مونږ په 2003 کې رپ پیل کړ، یووازې د 

ګوتو په شمیر کسانو خپل شعرونه لیکل،” دا د رفتار 

خربي دي او هغه اضافه کوي، “په پیل کې ډیریو لږو 

خلکو غريب رپ سندر غاړو لکه توپک شکور یا این 

ډبلیو اې ته غوږ نیول. د هڅوونې کومې رسچینې 

شتون نه درلود او رپ یووازې د شعر او ساعتیرۍ 

لپاره و. نن ورځ رپ د یوه مهم هرن په توګه پیژندل 

پراب دیپ

خايص بلودز
له میغالیا څخه یو ایندي رپ، د 

هغوی شاعري د شیالنګ په ښار کې 
له هغو موضوعګانو چې په ځوانانو 

اغیز څخه پیدا شوې

آلوک
د کنادا اکتور او رپ سندرغاړۍ 

آلوک بابو، یا آلوک لکه څرنګه چې هغه 
پیژندل کیږي، د کنادا د کلتور او ژبې 

پیژندنې لپاره له رپ څخه ګټه اخلې

راجا کوماري
د هغې شاعري او د هغې څیره د 
هغې په هکله څرګندونې کوي: د 

کلتورونو یوه ټولګه، د ایندو امریکايي 
میراث یو ترکیب

د یوې اعالمیې 
لپاره رپ
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د نومرب میاشت یوه ډیره سړه شپه وه او زه د چندیګار 

د یوه کالج په میدان کې له ډیرو نور رسه هلته وم 

ترڅو د رفتار متاشا وکړم، رفتار د هندوستان د عرصي 

رپ په منظره کې یو مخکښ نوم دی. لکه څرنګه چې 

ما په کیراال کې زیږیدلۍ او د ډهيل په چستي پنجايب 

رپ کې د لوی شوي هرنمند لیدنه کوله، د هغه هر 

خوځښت له لوړو آوازونو رسه بدرګه کېده، زه په دې 

پوه شوم چې دیيس رپ په پایله کې خپل ځای پیدا 

کړ. 

د لومړي ځل لپاره چې مونږ خپل تلویزیونونه 

سویچ کړل او واموریدل چې بابا سیګل ټنډا ټنډا پاين 

سندره ویله، هیڅوک نه پوهیدل چې هغه په رپ رسه 

سندره وايي، کېدای يش بابا سیګل خپله هم په دې نه 

پوهیده. “زه د یوې منځنۍ کورنۍ غړۍ وم او ممبای 

ته له لکنهو راغلم. زما پالر ماته شپږ میاشتې وخت 

راکړ ترڅو خپلو خوبونو ته ورسیږم. کله چې ما د آیس 

آیس بیبي په نوم یوه سندره واوریدله، دغه سندره 

زما خوښه شوه او بیا دا سندره ما له خپلې کیسې 

رسه بیرته جوړه کړه. د ثبت لیبل ماته وویل چې دا 

به هیڅکله هم خرڅ نه يش خو ما ورته وویل چې دا 

سندره راوباسۍ او ماته هیڅ پیسې هم مه راکوی،” دا 

د سیګل خربې دي، هغه کس چې ډیر ژر د پاپ کلتور 

مشهور نوم شو.   

یو شمیر نور لکه ستایلبهای، بالزي او دیونګ 

پاتیل دا الر تعقیب کړه. او دغه ډول ته یې متحد 

احساس ورکړ، په انګلستان کې میشت هندوستاين 

رپ سندرغاړۍ اپچي اینډین په 1990 لسیزې کې 

یو شمیر ښې سندرې وړاندې کړې. رسه لدې چې د 

خلکو خوښیديل خو د رپ سندرو ویل اوس هم یو لوی 

خطر دی، او په دې صنعت کې لږ لیواله کسان و. 

په دايس حال کې چې دا ډول موسیقي په غرب کې 

په پراخه توګه د قدر وړ وه، خو په هندوستان کې د 

ستوري کېدلو یوه غیربنسټیزه الر پاته شوه. 

د یوه هرن بڼې په توګه، رپ د لومړي ځل لپاره په 

افریقا او متحده ایالتو کې د نیوکو یوه چینل په توګه 

راپیدا شو، او هغو کسانو ته یې یو آواز ورکړ چې د 

ټولنې په ګوښو کې ژوند کاوه. خو په حقیقت کې نن 

ورځ رپ څه ته وايي؟ آیا اوس هم د نیوکو د شاعري 

یوه بڼه ده؟ رفتار وايي، “د رپ بشپړه بڼه خوځښت او 

شاعري ده. تايس یوې بشپړې کیسې ته په دوو دقیقو 

کې ځای ورکوي. او دا د هغو شیانو یوه کیسه ده چې 

تايس په خپل شاوخوا کې ګوری.” 

بوهیمیا د پنجايب رپ 

لومړنۍ سندرغاړې 

و چې په انګلستان 

کې د يب يب يس 

راډیو لوړو 10 ته ځان 

ورساوو

رپ د لومړي ځل لپاره په افریقا او متحده 

ایالتو کې د نیوکو یوه چینل په توګه راپیدا 

شو، او هغو کسانو ته یې یو آواز ورکړ چې د 

ټولنې په ګوښو کې ژوند کاوه
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هویت
له په زړه پورې شعرونو تر عرصي شاعرۍ، په هندوستان کې رپ 

ډیره الره وهلې ده

لیکواله: آريت کپور سنګ

شعري
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زوړ کلۍ دی، او د باليهاراچاندي د زیارت کور دی. 

په کیسو کې راغيل چې دغه زیارت د شهرت په ورځو 

کې خلکو دخپلو جنګیالیو او کښتۍ چلوونکو د خوندي 

بیرته راتلو لپاره دعاګانې کولې.

په وخت کې ځوړند 
د دې لپاره ترڅو تايس د اودیشا سیمه ایز ښایست 

وګورئ تايس باید یو څو ساعتونه د کیوتک په سړکونو 

کې تیر کړئ. په سړکونو کې د ریکشا سایکلونو، موټرنو 

او ریکشاګانو او په ورته توګه په پلې الرو باندې د 

خوشاله خلکو چې خپل کارونه تررسه کوي ګڼه ګونه 

ډیره ده، دا یو بوخت ښار دی چې د یوه زاړه ښار په 

کالیو کې پوښل شوی. دا ښار د بارابايت ستدیوم کور 

دی، او له ستدیوم دباندې ډیر بیالبیل د سړک خواړو 

لیدل کیږي، او کیوتک هغه ښار هم دی چې د داهي 

بارا-آلو دم مصاله لرونکي کچالو هم د دغه ښار دي، دا 

په غوړو کې رسه کیږي او بیا په مستو کې اچول کیږي، 

او بیا له مصاله لرونکي کچالو رسه وړاندې کیږي. که 

تايس د پرچون شیانو اخیستلو په لټه کې یاست، د سپینو 

زرو کارونو بازار ته ورشئ او په مناسبه بیه د سپینو زرو 

ښایسته هرني کارونه واخلئ. 

د طبیعت لپاره یو شعر
په اودیشا کې په طبیعي بڼه پراخ ځنګلونه شتون لري، او 

دا ځای د هېواد وحيش ژوند لپاره ښه پناځایونه لري ځکه 

نو ډیری کډوال مرغان، ایراوادي دولفین )چیلیکا( او د 

آلیو ریديل په نوم سمندري کیشپان )د غایرماتا کیشپ 

پناځای( دلته راځي. هرکال د سیملیپال ميل پارک ته 

د رودي موشخرما، الوتونکي موشخرما او د مانیتور 

کرپوړۍ ته ښه راغالست ویل کیږي! د ساتکوسیا پړانګانو 

پناځای، چې د ښایسته درې په اوږدو کې د مهانادي پر 

دریاب پروت دی، ډیر د لیدلو وړ ځای دی. 

یوه لویه پښیامين )یو کډوال مرغه( د چیلیکا جهیل ته نږدې

راګهوراجپور د سلګونو هنرمندانو کور 

دی چې هغوی د دې ایالت د ښایسته 

هنر ساتنې لپاره کار کوي
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کېدای يش د شګو جایزه وړونکۍ هرنمند سودارشا پاتانیک 

وګورئ چې په خپلو ښو هرني کارونو بوخت دی.

اودیشا ته سفر به بشپړ نه وي که تايس لږترلږه یوه ورځ 

په پوري کې تیره نه کړئ. دلته د لورد جګنات له معبد 

څخه لیدنه وکړئ، د استوګنو خلکو مذهب ته درڼاوی 

وکړئ او له ودانۍ دباندې د دغه ځای د خاجا خواړو څخه 

خوند واخلئ، د اوړو خاص کلک خواړه دي او د هغو کسانو 

لپاره چې خواږه خواړه یې خوشیږي، خاص خواړه دي.

پوري ته یو سفر ډیر د ارزښت وړ دی که تايس د 

بهوبانیسوار یا کونارک په الر باندې پراته ځایونه هم وګورئ. 

پیپايل یو وړ ښارګوتۍ دی او د ټوکرانو ځانګړي کارونو لپاره 

پیژندل کیږي، دا د بیلګې په توګه یوه لیدنه ده چې باید 

تررسه يش. پوري ته نږدې راګهوراجپور هم شتون لري، دا 

د هرنمندانو یو کلۍ دی چې هلته په سلګونو هرنمندان 

میشت دي، دا هرنمندان د دې ایالت ډیر ښایسته هرن 

او د هرن بڼو ساتلو او هڅولو رسه مرسته کوي. دا کلۍ په 

ځانګړې توګه د پاتاچیرتا لپاره مشهور دی، چې مانا یې 

رنګ شوی ټوکر دی. د مهارت لرونکي هرنمندانو لخوا 

ښایسته رنګونه په ټوکرانو لکه د توسار وریښمو باندې کارول 

کیږي، هره ټوټه لکه د لورد جګنات، لورد باالبهادرا او د 

الهې سوبهادرا د شخصیتونو د پخوانیو کیسو په هکله دي. 

پدې الر کې یو بل ښه ځای براهامګیري دی. دا یو کوچنۍ 

په راګهوراجپور کې 

یو هرنمند پتاچیرتا 

انځور بايس

اودیشا په دریو 
ورځو کې

که څه هم دا ناممکنه ترڅو په دايس 

لنډ وخت کې دا ټول ایالت وګورئ، 

خو تايس کوالی شئ د یاد وړ ځینې 

ځایونه وګورئ!

1 ورځ
بهوبانیسوار ته سهار راشئ او بیا 

د لینګارج معبد ته ورشئ. د بارا 

)د دالو روغانیو(، چاپ )د کچالو 

توپونه له کوچو رسه( او ګوګاين 

)مصاله لرونکي دال( د سهار له یو 

چټک چای وروسته، د معبد ځایونه 

وګورئ او بیا وروسته داهولګیري 

او کهانداګیري ته ورشئ. دا به 

ستايس ټوله ورځ ونیيس.

2 ورځ
د چندربهاګا د سمرند څندې ته 

سهار وختي په موتر کې ورشئ، 

او په الر کې په پهاال کې ودریږئ 

ترڅو یو څه چینا یا له خوږې 

)اومې پوڅې( څخه خوند واخلئ. 

او بیا وروسته په کونارک کې د 

ملر معبد ته ورشئ. بیا د غرمې 

ډوډۍ لپاره پوري ته ورشئ. تايس 

بیا پریکړه وکړئ ترڅو د ورځ پاته 

برخه د معبدونو ښارګوټۍ وګورئ 

یا راګهوراجپور ته ورشئ ترڅو 

هرنمندان وګورئ. که تايس طالع 

ولرئ، کېدای يش د ګوتیپان یوه 

اجرا هم وګورئ. 

3 ورځ
تايس کوالی شئ یوه ښه ورځ د 

چیلیک په جهیل کې تیره کړئ، 

او د دغه ځای ښایسته طبیعت 

وګورئ او د دغه ځای د سمندري 

خواړو بیلګې چې په کمو غوړیو 

رسه پخیږي هم تجربه کړئ.

د ال نورو مالوماتو لپاره دغه 

وګورئ:  ویبپانه 

odishatourism.gov.in
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د آسیا ترټول د مالګینو اوبو جهیل )چیلیکا جهیل( پیدا 

کړئ، د سمندر ښایسته څنډې، په زه پورې تودې چینې 

)تبتاپاين(، وحيش ژوند )سیمپلیپال، بهیتارکانیکا، ناندن 

کانان( او داچې د بودایانو لرغونۍ معبد )بیسوانات 

هیل( پیدا کړئ. 

زرین درې ګوين
نه یووازې دا د پالزمینې زړه ته یوه دروازه ده، خو 

بهوبانیسوار تر ډیري کچې یو کوچنۍ اودیشا هم دی. 

دا ځای د هندوستان د “معبدونو ښار” په توګه هم 

پیژندل کیږي، دا د سلګونو معبدونو کور دی او هر 

مسافر ته یو شی لري: لرغونۍ تاریخي ښار د نوي پالن 

شوي ځیرک ښار ترڅنګ د ودې په حال کې دی، او 

دواړه د بهوبانیسوار فعالې ارواح رسه ښه پرمخ روان 

دي. یوې خوا ته یې داهويل او بلې خوا ته اودایګیري، 

په اودیشا کې د بودایانو ترټولو لوی ځای دی، دا ځای 

ناندان کانان ته هم نږدې دی، د هندوستان لومړنۍ 

ژوبڼ او د بوټو باغ هم دی چې په 2009 کې د نړۍ د 

ژوبڼانو او ماهي خونو ټولنې رسه یوځای شوی. که تايس 

د مسافر په توګه د تاریخ لیواله یاست، دا ښار د اليس 

صنایو، قومي کلتور او د الس ورغوي پاڼو پخوانۍ لیکنو 

چې ډیر پخواين دی په زړه پورې موزیمونه هم لري.

له بهوبانیسوار څخه په موټر کې دوه ساعتونه 

وروسته تايس کونارک ته رسیږئ، چیرته چې تايس 

کوالی شئ د ملر مشهوره معبد وګورئ. دا د اودیشا 

د معبدونو د مهندسۍ یو ډیر ښه استازیتوب دی، 

دا ځای د لیکوال او شاعر رابیرنانات تاګور لخوا په 

دې ډول ترشیح شوی: “دلته د ډبرې ژبه د انسان تر 

ژبې پورته ده.” لدې ځای څخه د معبدونو ښارګويت 

ته ورشئ، خو تر دې وړاندې د نږدې سمندر څنډې 

چندربهاګا کې قدم ووهئ، دا د ملر او شګو یو آرامه، 

ښایسته ځای دی چیرته چې به تايس د هېواد تر نورو 

د سمندر څنډو کې لږ ګرځندویان پیدا کړئ. که دا 

ستايس د خوښې وړ نه وي، که تايس طالع ولرئ، تايس 

که تاسي طالع ولری کیدای شي تاسي 

به د چانداربهاګا د سمندر په څنډه 

کې د جایزې وړونکی د شګو هنرمند 

سودارشان پتانیک هم وګوری

کیڼ:  د 

شګو هرنمند 

سودارشان پتانیک 

له خپل یوه هرني 

اثر رسه

ښی خوا ته: دوه 

هلکان په پوري 

کې د سمندر په 

څنډه کې د آس 

له سورلی خوند 

اخيل
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د سمندر په څندې د 

کبانو خواړه
په پوري کې د سمندر څنډه د 

فعالیت لپاره ډیر څه لري، د 
اوښانو سفر، کوچینو آسانو سفر او 
نور زیات، خو تايس باید د سمندر 

په څنډه د کبانو خواړه هم هیر 
نه کړئ.

د چیلیکا جهیل کې د 

وحيش ژوند لیدنه
د چیلیکا د جهیل شاوخوا غونډیو 

او د شګو ځایونو کې ډیری 
پړانګان، هوسۍ، بیزوګانې، کبان، 

موشخرما، شکوڼ او زاڼې.

په کټک کې ګپچپ
که تايس د ګل ګپا مینه وال 

یاست، تايس نه باید د اودیشا 
ډیر ښه خواړو چې د هندوستان 
د سړک ډیر ښه خواړوه دي هیر 
کړئ: مصاله لرونکي، خوندور او 

ډیر د خوښې وړ!

باید تررسه يش
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په زړه کې
له لرغونو معبدونو او ښایسته هرني کلیو څخه تر 

ښایسته د سمندر څنډو او خوندورو خواړو پورې، الندې 
هغه څه دي چې ويل باید اودیشا ستايس د راتلونکي 

رخصتۍ سفر موخه وي 

لیکواله: مادهولیکا داش

د کالینګا

پوهاند او سفر کوونکی هیوین تسانګ کله ویيل و، “د 

کالینګای )کالینګا، لکه څرنګه چې اودیشا په هغه وخت 

کې پیژندل کیده( په هره کوڅه کې تايس نوي شیان 

موندالی شئ، که څه هم هغه خلک چې بیرته راغيل 

دی.” څو پیړۍ وروسته یوه انګلیيس چارواکي جان بیمز 

د تسانګ په څیر تاریخي مالوماتو هڅولی ترڅو دغه 

ایالت ته سفر وکړي. وروسته لدې چې د څو اونیو لپاره 

د اودیشا خزانې ولیدلې، هغه ویلې، “دا د هندوستان د 

خاورې ډیر په زړه پورې پټ راز دی.” 

نن ورځ اودیشا د طبیعي ښایست او یو لرغونۍ 

مذهبي ځای دی، که څه هم اوس یې عرصي ژوند 

خپل کړی، بوبانیسوار، د صدراعظم د ځیرک ښارونو د 

ماموریت رسه سم چې په 2015 کې پیل شوی، د دغه 

ځای پالزمینه اوس یو ځیرک ښار دی. دلته ډیر هرني 

او کلتوري کارونه تررسه کیږي، د هېواد ډیر ښایسته 

معبدونه دلته دي او په هره کوڅه کې د تیري نړۍ 

ښایست شتون لري، دا ایالت تايس ته ډیر فرصتونه 

درکوي ترڅو د ښار له ګڼې ګونې وتښتئ او په رښتیا 

رسه خپله انرژي بیرته واخلئ. چیرته تايس کوالی شئ 
په کونارک کې د 

ملر مشهور معبد
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جامه مسجد، نوی ډهيل: په هندوستان کې 

ترټولو لوی جومات، جامه مسجد کوالی يش په 

خپل انګړ کې تر 25,000 خلکو ته ځای  ورکړي! 

دغه جومات د مغل د امپراطور شاه جهان یو پاته 

شوی ښایسته ځای دی، هغه دا جومات په 1644 

کې ودان کړ. دغه جومات چې د مهندسۍ طریقه 

یې ډیره تزییني ده، درې دروازې، څلور برجونه 

او دوه منارونه لري، چې له رسو ډبرو او له سپین 

مرمر څخه جوړ شوي. په دغو انځورونو کې، ملونځ 

کوونکي په انګړ کې د اوداسه د حوض ترڅنګ 

لیدل کیږي، او ځینې یې د اوداسه په وخت کې 

خپل السونه او پښې وینځي. 
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مکه مسجد، حیدرآباد، 

تیالنګانا )پورت(: دا جومات 

چارمنار ته څیرمه پورته 

دی، دا جومات له سیمه 

ایزو مرمرو ډبرو  څخه جوړ 

شوی، او په هندوستان کې یو 

ځانګړۍ جومات دی.

حرضتبال، رسینګر، جمو او 

کشمیر )کیڼ او ښی خوا ته(: 

دا سپین ښایسته جومات د 

دال جهیل پرغاړې پروت دی، 

ویل کیږي چې د حرضت 

محمد )ص( د یوه ویښته کور 

هم دی.
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د ویزینجام جومات، تیرووانداپورام، کیراله )پورته(: 

دا جومات چې د کب نیوونکو په یوه کوچني کيل کې 

پروت دی، له کوواالم څخه 2 کیلومرته لرې پروت دی، دا 

جومات د تیر وخت او اوس وخت یوه ښه بیلګه ده.

 آسايف جومات، لکنهو، اوتراپردیش )ښی خوا ته(: دا 

جومات د بارا ایاممبارا په مشهور انګړ کې پروت دی، د 

آسايف جومات عامو ودانیو ته ورته دی او ښایسته والۍ یې 

لیدونکي ځان ته راجلبوي. 
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ځای زیات
لکه څرنګه چې د روژې سپیڅلې میاشت په پایله کې کوچنۍ 

اخرت راځي، مونږ تايس ته په هندوستان کې د ځینو ښایسته 
جوماتونو څخه د ملونځونو او عبادت خوشاله وختونه راوړو

تر یوه سپیڅلې
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د ډهيل ډیردیول په نیټونو کې پیدا کړئ چیرته چې 

هغه تر 19 کلونو کښته د کریکټ کپتان پریتوي شاو 

ته د توپ وهلو زده کړه ورکوي. ما د انګلستان سام 

بیلینګ ځوان لوبغاړۍ هم لیدلۍ کله چې هغه وکوالی 

شول د چنیای سوپر کینګز په نیټونو کې د مهیندرا 

سینګ دهوين په تخنیکونو پوه يش.

هغې ورځې نورې تللې چې کریکټ د شتمنو خلکو 

لوبه وه، یانې هغه ډلې لکه د ښاغلو )د شتمنو ډله( او 

لوبغاړي )د کارکوونکو ډله( لکه څرنګه چې دغې ډلې 

به 20 پیړۍ کې په انګلستان کې شتون درلود. په 

آی پې ایل کې تايس کوالی شئ د ریکشو ډریور زوی 

)د حیدرآباد محمد رساج( وګورئ او د غازو بالونونو 

رسوونکي زوی )د الیګرا رینکو سینګ( په یوه شپه کې 

د خپلو استعدادونو او وړتیاو له کبله په میلیونرونو 

بدل يش. 

دا هغه تورمننت دی چې له هندوستان رسه یې 

مرسته کړې ترڅو له خپلو ګاونډیو هېوادونو لکه 

افغانستان او نیپال رسه هم اړیکي ځواکمنې کړي. 

هندوستان تل له افغانستان رسه ښې اړیکې درلودې او 

آی پې ایل یوه وسیله ده ترڅو د افغانستان د کریکټ 

له استعدادونو څخه ګټه واخیستل يش. رشید خان 

د خپل آی پې ایل ښو لوبو له کبله په هندوستان کې 

اوس یو کورنۍ نوم دی. د سږکال په موسم کې 17 کلن 

مجیب ځدراڼ، هغه لوبغاړۍ چې د استعدادونو ودې 

وزر رشکت لخوا موندل شوی، د خپلو ښو لوبو رسه یې 

د هندوستان لیدونکې خوشاله کړي. رسه لدې آی پې 

ایل د کریکټ یا تفریح لپاره ندی، دا د دواړو کریکټ او 

تفریح یوه ټولګه ده. 

یو بل کار چې آی پي ایل تررسه کړی هغه لیدونکي 

یې لوبې ته راجلب کړی چې له ژوند څخه خوند اخيل، 

او له لوبې رسه مینه کوي. د دغو خلکو لپاره لوړې 

شپږیزې او د سټمپ ښوریدل تر دودیز ټیست لوبو 

ډیر خوندور دي. زه چې تر 100 په ډیرو ټیست لوبو 

کې لوبیدلی یم، زمان زړه پاک دی خو زه هیڅکله هم 

دا نشم هیرولۍ چې راتلونکۍ نسل بل ډول تفریح ته 

اړتیا لري. هغو غواړي ترڅو له یوې سختې کاري ورځې 

وروسته د خپلې خوښې لوبغاړۍ وګوري ترڅو د دریو 

ساعتونو لپاره ښه لوبه وکړي او هغوی ته سوچه تفریح 

وړاندې کړي. آي پي ایل دغه څه وړاندې کوي او دا 

خلک شکایت نه کوي. دا لوبه دلته پاته کیږي. 

له کيڼ خوا ښی خوا ته: کریکټ لوبغاړۍ محمد سامې د دهيل ډیردیولز له روزونکي ریکي پانټینک رسه د آی پې ایل د مترین په ترڅ کې؛ اې يب دیویلیرز له امیت 

میرشا رسه د دیکان چارچرز )او د سرنایز حیدرآباد( او د دهيل ډیردیولز ترمنځ د آی پي ایل لوبې په ترڅ کې خوشايل کوي 

ستاینې: آی پې ایل د کریکټ یا تفریح 

لپاره ندی، دا د دواړو کریکټ او 

تفریح یوه ټولګه ده
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مونږ د ماښام ډوډۍ خوړلو ته رسه والړو او له زړه مو یو 

بل رسه خربې هم وکړې. دا ښه احساس و او مونږ له یوبل 

رسه د آرامۍ احساس کاوه. 

دا زما لپاره هغه څه دي چې آی پې ایل ورته وايي، 

د خلکو ترمنځ پلونه جوړوي او د نړیوالو لوبغاړو ترمنځ 

ملګرتیا ځواکمنه کوي. د بهرنیو لپاره کېدای يش آی پې 

ایل د فیشن او پیسو مانا ولري، خو له هغه ځایه چې زه 

ورته ګورم دا هغه ځای دی چې د نړۍ له بیالبیلو برخو 

څخه لوبغاړي د ګډې موخې لپاره رسه یوځای کوي.هرکال 

د آی پې ایل د اوو اونیو په ترڅ کې تايس کوالی شئ د 

بیالبیلو کلتورونو، ژبو، خواړو عادتونو او د خوښې او نه 

خوښې په هکله یو څه زده کړئ. تايس د 40 اورونو لپاره 

لوبه کوی خو د ټول ژوند لپاره ملګري پیدا کوی. 

تايس څرنګه کوالی شئ کله چې ډیر ښه لوبغاړۍ اې 

بې ديویلیرز راځي او په ټیست لوبه کې د هندوستان پر 

وړاندې توپونه وهي، د چایناسوامي په ستدیوم کې د اې 

بې ډي...اې بې ډي غږونو په هکله توضیحات ورکړی؟ دا 

له هغه څه راځي چې هغه د څو کلونو په ترڅ د بنګلورو د 

رویال چلینجرز د لوبې کولو په ترڅ کې د خلکو پام ځان 

ته راجلب کړی دی. آی پې ایل یووازې هغه ځای دی چې 

تايس کوالی شئ د آسرتالیا مشهور لوبغاړۍ ریکي پانتینګ 

مینه وال په راجستان 

کې په ستیدیوم کې د 

راجستان رویالز او د 

دهيل ډیردیولز د آی 

پې ایل لوبې په ترڅ کې 

خوشايل کوي

هغه څه چې د آی پي 

ایل په هکله ځانګړي 

دي هغه دا دي چې د 

کریکټ مینه وال د لوبې 

ټولې برخې په چټکۍ سره 

تجربه کوي

سونیل ګاواسکار

د هندوستان پخوانۍ کریکټ لوبغاړۍ

تاسي کوالی شئ هرکال د 

آی پي ایل د اوو اونیو په ترڅ 

کې د  بیالبیلو کلتورونو، ژبو، 

خواړو عادتونو او د خوښې 

وړ او د خوښې نه وړ په هکله 

یوڅه زده کړی. د 40 اورونو 

لپاره لوبه کوي، خو د ټول 

ژوند لپاره ملګري پیدا کوي

هرباجان سنګ

د هندوستان کریکټ لوبغاړۍ
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دا یو حقیقت دی چې د هندوستان پریمیر لییګ )آی پې 

ایل( کله چې په 2008 کې پيل شو د هندوستان کریکټ 

ته یې بدلون ورکړی. په دايس حال کې چې اوس ما د 

دغه لییګ په ټولو 11 موسمونو کې لوبه کړې ده، زه 

کوالی شم د ګټو په هکله یې ډیري خربې وکړم. خو زه 

غواړم درته ووایم چې د 2011 موسم په هکله یوه کیسه 

درته ووایم، زه باور لرم چې ډیره په زړه پورې ده. 

په داسې حال کې چې د ممبای اینډین په دغه کال 

کې د آی پې ایل ګټونکي نه و، دغه تورمننټ تر ډیري 

کچې زما رسه مرسته وکړه ترڅو د آسرتالیا له کریکټ له 

لوبغاړي اندرو سایموندس رسه ښه ملګرۍ شم. زما او 

د سیمو )لکه څرنګه چې هغه پیژندل شوی( تاریخ شتون 

لري، ځکه چې د کریکټ مینه وال په دې خرب دي. 

په 2008 کال کې په سیدين کې د یوه ټیست لوبې په 

وخت کې مونږ له یوبل رسه شخړه درلوده. زمونږ ترمنځ 

وضعیت ښه نه و.

په 2011 کې سیمو د ممبای اینډین لخوا واخیستل 

شو او مونږ باید د کالیو له ورته خونې ګټه اخیستلې وای. 

په دې هکله ډیريخربې وې چې مونږ به څرنګه له یو بل 

رسه چلند وکړو. د ټولو د خوشالۍ لپاره هرڅه سم و. 

مونږ وکوالی شو ترڅو هغه پیښه تر شا پریږدو او د ګډې 

موخې لپاره لوبې وکړو او د خپل ټیم لپاره لوبې وګټو. 

د کولکته د نایت 

رایډرز د ټیم لوبغاړي 

باولر ژاکس کالیس ته 

په کولکته کې د آی 

پي ای لوبې ویکیټ 

له کبله تربیکي وايي

یوه ډیر مهم کار چې آی پی 

ایل کړی هغه دا دی چې 

نه پیژندل شوي لوبغاړو ته 

یې فرصت وکرړی ترڅو د 

هندوستان کریکټ ټیم لپاره 

لوبه وکړي

ویرندر سهیواګ

د هندوستان کریکټ لوبغاړۍ

آی پي ایل لکه نړیوال 

کریکټ یوه سخته سیالي 

ده. دغو لوبو نه یووازې له 

هندوستاني لوبغاړو سره 

مرسته، دې لوبو د ټولې 

نړۍ له بوبغاړو سره مرسته 

کړې ده

سچین تندولکار

د هندوستان کریکټ لوبغاړۍ
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لیکواله: هرباجان سینګ

یو میدان
تر فیش او احساساتو د هندوستان پریمیر لییګ د بیالبیلو کلتورونو او نظرونو سیستمونو 

رسه د یوځای راوړلو په هکله دی، او د لوبې لپاره احساسات هڅوي 

د ملګرتیا
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او دوامدارې پراختایي برخو کې او د بریکس ترمنځ د 

همکاریو په هکله نظرونه تبادله کړل.” ټولو وزیرانو او 

لوړ پوړو چارواکو پردې هم ټینګار وکړ ترڅو د نړۍ په 

کچه د اقتصاد حکومتوالۍ منځ ته راوړي چې تراوسني 

وضعیت به وکوالی يش د نړیوال اقتصادي وضعیت 

اغیزمنه او منعکس کوونکې وي، او وبه کوالی يش 

ترڅو د پیدا کیدونکو بازارونو او د ودې په حال کې د 

اقتصادونو غږ او استازیتوب ته پراختیا ورکړي.

د غونډې د پیل برخې په ترڅ کې و بهرنیو چارو 

وزیرې سواراج وویل، “له اوس څخه تر دوو میاشتو 

کم وخت کې، زمونږ مرشان به په جوهانسبورګ کې 

د بریکس 10 غونډې کې رسه وګوري. زمونږ خربې 

نن لدې کبله د اهمیت وړ دي ترڅو د جوهانسبورګ 

بریکس غونډې بریالیتوب لپاره د چمتوايل کارونو 

تررسه کړو.” 

د آی بې ایس اې د بهرنیو چارو وزیرانو 
غونډه

په ورته ورځ د بهرنیو چارو وزیرې سواراج د آی بې 

ایس اې د بهرنیو چارو وزیرانو په غیررسمي غونډې 

کې هم ګډو وکړ. په دغه غونډه کې د سویيل افریقا 

د بهرنیو چارو وزیر سیسولو او د برازیل د بهرنیو 

چارو وزیر ګالواو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه 

کې لوړ پوړو چارواکو د پراختیايي همکارۍ او سویل 

– سویل همکارۍ په هکله نظرونه تبادله کړل. د 

بهرنیو چارو وزارت د اعالمیې پربنسټ، “د سویل 

– سویل همکارۍ په هکله وزیرانو د آی بې ایس اې 

اعالمیه تایید کړه، ترڅو د سویيل نړۍ د ګډو هڅو 

په توګه د پراختیايي همکارۍ په پراخه پیژندنه کې 

برخه واخيل.” 

د بهرنیو چارو وزیره سواراج د پییرتماریتزبورګ د اورګادي د تاریخي پیښې د 125 ملانځنې د یاد میلمستیا کې خپله وینا وړاندې کوي

د بهرنیو چارو وزیرې وویل چې د 

بریکس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې 

موخه دا ده ترڅو د بریکس 10 غونډې 

لپاره د چمتووالي کارونه ترسره شي
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خربې
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام 

سواراج د 2018 د جون له 3 تر 7 سویلې افریقا 
ته یو رسمي سفر تررسه کړ او په دې سفر کې د 

دواړو هېوادونو ترمنځ د 25 کلونو دپلوماتیکي 
اړیکې وملانځلې 

ګټورې

د 2018 د جون په 3 د هندوستان د بهرنیو چارو 

وزیرې سوشام سواراج د سویيل افریقا جوهانسبورګ 

ته راغله. د پنځو ورځو سفر موخه دا وه ترڅو په 

پریتوریا کې د بریکس د بهرنیو چارو وزیرانو په 

غونډه کې ګډون وکړي او د آی بې ایس اې د بهرنیو 

چارو وزیرانو د یوې غوندې ریاست هم وکړي. په 

جوهانسبورګ کې هغې ته د سویيل افریقا د نړیوالو 

اړیکو او همکارۍ وزیر، لویالن الندرز لخوا تود 

هرکلۍ وویل شو. د هندوستان او سویلې افریقا لپاره 

2018 کال لدې کبله مهم دی چې دا کال د دواړو 

هېوادونو ترمنځ د 25 کلونو دپلوماتیکو اړیکو ملانځلو 

کال هم دی. 

دوه اړخیزې خربې
د بهرنیو چارو وزیرې د سفر په لومړۍ ورځ د سویيل 

افریقا له ولسشمر سیریل راماپهوزا رسه ولیدل. 

ولسمرش راماپهوزا د ټولګټو هېوادونو په غونډه کې د 

هندوستان له صدراعظم نریندرا مودي رسه د خپلې 

غونډې په دوستۍ یادونه وکړه. د هغې اعالمیې 

پربنسټ چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، 

د بهرنیو چارو وزیرې دې ته هم اشاره وکړه چې 

2018 د سویيل افریقي د اتل مرش نیلسون مندیال د 

زیږیدنې 100 کلیزه، او د پییرتماریزبورګ د پیښې 

چیرته چې مهامتا ګاندهي د اورګادي له لومړۍ 

درجې خونې څخه ایستل شوی و، 125 کلیزه ده. د 

دغو مرشانو خربې په یو شمیر دوو اړخیزو همکاریو 

لکه د مهارتونو وده، کرنیز او د مالوماتو تیکنالوژۍ 

په هکله وې.

د بریکس له وزیرانو رسه غونډه
د سفر په دویمه ورځ د بهرنیو چارو وزیرې سواراج 

په پریتوریا کې د بریکس د بهرنیو چارو وزیرانو په 

دویمه غونډه کې ګډون وکړ، چیرته چې هغې د 

سویيل افریقا د نړیوالو اړیکو او همکارۍ له وزیر 

لیندیوي سیسولو؛ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر 

سیرګې لوروف؛ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ 

یي؛ د برازیل د بهرنیو چارو له وزیر بیزیرا ابوت 

ګالواو رسه ولیدل. د هغې اعالمیې پربنسټ چې د 

بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، “وزیرانو په اوس 

وخت کې د نړۍ په سیايس، امنیتي، اقتصادي، مايل 

د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشام سواراج له پنځو ورځو سفر وروسته 

له سویيل افریقا څخه سفر کوي
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او هندوستان بهرنۍ تګالرې ته اشاره وکړه، ویې 

ویل: “سنگاپور د آسیان لورې ته زمونږ تخته ده. او 

د پیړیو په ترڅ کې ختیځ ته د هندوستان دروازه 

وه.” صدراعظم مودي چې د هندوستان سمندر 

حلقې ټولنې له الرې یې د هراړخیزې سیمه ایزې 

همکارۍ پراخولو په هکله خربې کولې وویل، “مونږ 

د هندوستان سمندر تر پولو هاخوا له نورو ملګرو 

هېوادونو رسه هم کار کوو ترڅو د ترانزیت نړیوالې 

الرې د ټولو لپاره سوله ایز او آزاده پاته وي.” د 

هندوستان د ختیځ لورې ته د عمل تګالرې روحیې 

رسه سم، د هندوستان صدراعظم دا خربه تایید 

کړه چې له سویل ختیځې آسیا رسه د هندوستان 

مخ په ودې بوختیا په سیمه کې د ژورو اقتصادي 

او دفاعي همکاریو موخې پر بنسټ والړه ده. “دا 

پر یوبل د تکیه کولو د طالعو او ناکامیو یوه دنیا 

ده، او هیڅ یو هېواد نيش کوالی په خپله  دا کار 

تررسه کړي،” صدراعظم مودي د ختیځ لپاره د 

سولې او ثبات ساتلو اهمیت موخې باندې ټینګار 

وکړ او اضافه یې کړه، “د ایندو – اوقیانوسیې 

سیمه یوه طبیعي سیمه ده، دا سیمه د یو شمیر 

نړیوالو فرصتونو او ننګونو کور هم دی. زه تر 

ډیري کچې هره ورځ د هغو کسانو لپاره چې په 

دې سیمه کې ژوند کوي دې پایلې ته رسیږم چې 

زمونږ راتلونکۍ رسه تړلۍ دی. نن ورځ پر مونږ 

غږ کیږي ترڅو له ډلو او سیالۍ راووځو او یوځای 

کار وکړو...ټولنیز کارونه، پرانیستنه او د آسیان 

مرکزیت او اتحاد د نوي ایندو – اوقیانوسیې په 

زړه کې پراته دي.”

صدراعظم مودي د 

2018 د جون په 1 په 

شنګري له دیالوګ 

کې خپله مهمه وینا 

وړاندې کوي

صدراعظم مودي او صدراعظم لوونګ 

د هندوستان او آسیان ترمنځ همکاریو 

ته اشاره وکړه ترڅو د دوو اړخیزو ګټو 

لپاره سوداګریزه ملګرتیا تاسیس کړي 

د صدراعظم مودي د مهمې 
وینا برخې:

“د نړۍ په راتلونکې باندې به تر ډیري کچې په 	 

ایندو اوقیانوسیه سیمه کې پرمختګونه اغیز ولري.”

“له جاپان رسه زمونږ اقتصادي او سټراتیژیکو 	 

اړیکو په بشپړه توګه بدلون کړی. دا د موضوعګانو 

او موخو یوه ملګرتیا ده چې د ختیځ لورې ته د 

هندوستان تګالرې د کنج بنسټ ډبره ده.”

“مونږ به له سنګاپور رسه ژر یو نوی درې اړخیز 	 

مترین پیل کړو، مونږ هیله لرو ترڅو دا کار د آسیان 

نورو هېوادونو ته هم وغزو.”

“آسیان د نړۍ تر بلې هرې ډلې د متنوع کلتور، 	 

مذهب، ژبې، حکومتوالۍ او سوکالۍ ښه بیلګه 

ده.”

“په هندوستان کې زمونږ بنسټیز ماموریت دا 	 

دی ترڅو تر 2022 پورې هندوستان په یوه نوي 

هندوستان بدل کړو، په دغه کال کې به هندوستان 

د 75 کلونو يش.”
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سنګاپور
د هندوستان صدراعظم او د سنګاپور صدراعظم يل 

هاسین لوونګ د جون په 1 یوه دوه اړخیزه غونډه 

تررسه کړه. د غونډې په پیل کې د 2015 په نومرب 

کې سنګاپور ته د صدراعظم مودي د رسمي سفر 

په ترڅ کې د سټراتیژیکې ملګرتیا ګډې اعالمیې له 

السلیک کولو وروسته دواړو مرشانو د هندوستان 

او سنګاپور ترمنځ د دوو اړخیزو اړیکو د ښه 

پرمختګ په هکله خوښي څرګنده کړه. هغوی د 

دواړو هېوادونو د وسلوالو پوځونو دوامداره کلني 

مترینونو، دوستانه لیدنو او مسلکي تبادلو لپاره د 

دواړو پوځونو ستاینه هم وکړه، او د سیمبیکس 25 

برخې او د دوو اړخیزو سمندري ځواکونو کلني 

مترینونو ته سرتګې په الر دي. دواړو مرشانو په 

سیمه ایزه او نړیواله کچه د هندوستان او سنګاپور 

همکاریو ته په پام رسه بیا پر خپلو ژمنو تینګار 

وکړ ترڅو د سوداګرۍ نړیوال سازمان، ملګرو 

ملتونو، د هندوستان سمندر حلقې ټولنې، بې پرې 

هېوادونو خوځښت، د ټولګټو او اړوندو غونډو، او 

نورو سیمه ایزو همکاریو جوړښتونو کې همکاري 

ځواکمنه کړي. سنګاپور ته د صدراعظم مودي د 

سفر یوه اصيل اجنډا دا وه ترڅو د 2018 د جون 

په 1 په شنګري له دیالوګ کې خپله مهمه وینا 

وړاندې کړي. د وینا په ترڅ کې هغه د سنګاپور 

د هندوستان صدراعظم او د سنګاپور صدراعظم يل هاسین لوونګ د 2018 د جون په 1 په ایستانه کې د لیدنې په ترڅ کې 

صدراعظم مودي وویل، “ نن ورځ پر 

مونږ غږ کیږي ترڅو له ډلو او سیالۍ 

راووځو او یوځای کار وکړو”
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صدراعظم مودي 

او ولسمرش ویدودو 

د استقالل جومات 

څخه لیدنه کوي، 

دا د اندونیزیا ميل 

جومات او په سویل 

ختیځې آسیا کې تر 

ټولو لوی جومات 

دی 
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په توګه کار وکړي. هغوی په هغو برخو لکه سیايس، 

دفاعي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د هندوستان 

او اندونیزیا ترمنځ د سټراتیزيکو اړیکو ودې څخه 

هرکلۍ وکړ، او “موافقه یې وکړه ترڅو د یوې نوي 

هراړخیزې سټراتیژیکي ملګرتیا جوړولو رسه په ټولو 

برخو کې همکاري ځواکمنه کړې ترڅو د اندونیزیا 

او هندوستان دوه اړخیزه ملګرتیا یوه نوي پړاو ته 

یويس.” 

د هندوستان او اندوینزیا ترمنځ د دفاعي 

همکارۍ موافقې السلیک کولو رسه، ولسمرش 

ویدودو او صدراعظم مودي پر خپلو ژمنو ټینګار 

وکړه ترڅو په دفاعي برخه کې دوامداره همکاري 

ولري. هغوی چې د 2018 په اګست کې شپږمې 

ګډې دفاعي همکارۍ کمیټې ته سرتګې په الر 

و، دا موافقه هم وکړه ترڅو “د دواړو هېوادونو د 

پوځونو، سمندري ځواکونو او هوايي ځواکونو ترمنځ 

د کارکوونکو د منظمو غونډو او خربو له الرو دوه 

اړخیز ډاډ ته وده ورکړي.”

په اقتصادي برخه کې په ځانګړې توګه، دواړو 

مرشانو د سیمه ایزې هراړخیزې اقتصادي ملګرتیا 

د وختي پایلو اړتیا باندې ټینګار وکړ، او اړوندو 

چارواکو ته یې الرښوونه وکړه ترڅو د هندوستان 

او آسیان ترمنځ همکاري ځواکمن کولو لپاره کار 

وکړي ترڅو د دواړو هېوادونو ترمنځ د دواړو 

هېوادونو د ګټې لپاره سوداګریزه ملګرتیا منځ ته 

راوړي. په دايس حال کې چې د زیربنا پراختیا ته 

یې اشاره کوله، ولسشمر ویدودو د اندونیزیا په 

اقتصاد کې د هندوستان د برخې اخیستنې څخه 

هم مننه وکړه. 

صدراعظم مودي په مالیزیا کې له پاته کېدلو وروسته له کواالملپور څخه سفر کوي، له هغه رسه د صدراعظم مرستیال وان عزیرا وان اسامعیل )ښی خوا ته( ملګرتیا کوي

صدراعظم مودي او صدراعظم لوونګ د 

دوامدارو کلنیو تمرینونو لپاره د دواړو 

هېوادونو د وسلوالو ځواکونو ستاینه وکړه
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اندونیزیا
صدراعظم نریندرا مودي د 2018 د مې په 29 د 

اندونیزیا د ولسمرش یوکو ویدودو په رسمي بلنه، 

اندونیزیا ته خپل لومړنۍ رسمي سفر تررسه کړ. د 

هغه د سفر په اجنډا کې د اندونیزیا له ولسمرش 

رسه دوه اړخیزه لیدنه شامل وه، چې بیا وروسته د 

دواړو هېوادونو د هیتانو په کچه یوه غونډه تررسه 

شوه. له ولسمرش ویدودو رسه دوه اړخیزه لیدنه په 

یوه دوستانه فضا کې تررسه شوه، چیرته چې دواړو 

مرشانو د ګډو موخو په مهمو دوو اړخیزو، سیمه 

ایزو او نړیوالو موضوعګانو اوږدې خربې وکړې، 

او ویې ویل چې د هندوستان او اندونیزیا ترمنځ 

سټراتیژیکي اړیکي به نورې هم پراخې يش. موافقه 

وشوه ترڅو په لوړه کچه هرکال یوه غونډه تررسه 

يش، پشمول د څو اړخیزو غونډو ترڅنګ د لیدنو 

تررسه کول.

د ګډې اعالمیې پربنسټ چې د هندوستان 

حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د 

اندونیزیا ولسمرش او د هندوستان صدراعظم “د 

ایندو- اقیانوسیې په سیمه کې د هندوستان او 

اندونیزیا ترمنځ د سمندري همکارۍ د ګډ لید” د 

پلې کولو څخه هم هرکلۍ وکړ. هغوی په دې باور 

دي چې په سمندري برخې کې د دواړو هېوادونو 

همکاري کوالی يش نوره هم پراخه يش او کوالی يش 

په لوړه کچه په سیمه کې د ثبات د یوې رسچینې 

کښته: پورته: صدراعظم مودي د اندونیزیا ولسمرش یوکو 

ویدودو رسه؛ کېڼ خوا ته )له پورته کښته ته(: صدراعظم مودي 

او ولسمرش ویدودو د 2018 د مې په 30 د جاګارتا په ایستانه 

میردیکه کې د هیتانو په کچه په خربو کې؛ د هندوستان 

صدراعظم ته د جاګارتا په ایستانه میردیکه کې د اندونیزیا 

کوچنیانو لخوا هرکلۍ ویل کیږي

صدراعظم مودي او ولسمشر ویدودو په 

دفاعي برخه کې د دوامدارې همکارۍ 

په هکله پرخپلو ژمنو ټینګار وکړ
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ته عمل
صدراعظم نریندرا مودي اندونیزیا ته )د 2018 د مې 29 

او 31( او سنګاپور ته د )د 2018 د مې 31 او جون 2( رسمي 
سفرونه وکړل ترڅو د هندوستان ختیځ لور ته د عمل 

تګالرې ځواکمن کولو کې یو ګام واخيل

د هندوستان ختیځ لور ته د عمل تګالرې اصيل موخه ختیځ لور

دا ده ترڅو د آسیا – اقیانوسیه سیمې هېوادونو رسه 

په دوو اړخیزو، سیمه ایزو او څو اړخیزو کچو کې 

دوامدارو اقتصادي، کلتوري او سټراتیژیکو اړیکو ته 

پراختیا ورکړي. دې موخې ته په پام رسه د سیمې 

دریو هېوادونو اندونیزیا، مالیزیا او سنګاپور ته د 

صدراعظم نریندرا مودي سفر یو پریکنده ګام و 

ترڅو د آسیان هېوادونو له دغو دریو هېوادونو رسه 

د هندوستان سټراتیژیکي اړیکي ځواکمنې يش. په 

داسې حال کې چې اندونیزیا او سنګاپور د صدراعظم 

مودي د رسمي سفرونو کوربه و، خو په مالیزیا کې 

د هغه لنډمهاله پاته کېدل سفر کې د دې هېواد له 

نوي ټاکل شوي صدراعظم ډاکټر مهاتیر محمد رسه 

لنډه خو د پوهې وړ لیدنه شامل وه. 

د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي ته د 2018 د مې په 30 په اندونیزیا کې د یوې ټولنیزې غونډې لخوا هرکلۍ ویل کیږي. هغه یو کمیس اغوستۍ چې د اندونیزیا دودیز رنګونه لري 
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خلک مهم دي
دواړ مرشانو دا هم وویل، “د اقتصادي ودې د هڅولو 

لپاره او د ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د خلکو خوځښت 

هڅولو لپاره د اړیکو ونډه مهمه ده.” هغوی پردې 

موافقه وکړه چې د دوستانه دوو اړخیزو اړیکو لپاره 

د خلکو ترمنځ اړیکي مهمې دي. هغوی ټینګار وکړ 

“ترڅو د هوا، ځمکې او اوبو له الرو د اقتصادی او 

فزیکي اړیکو لپاره نور ګامونه واخيل،” صدراعظم 

نریندرا مودي او صدراعظم اويل خپلو چارواکو ته 

الرښوونه وکړه ترڅو په ملکي هوانوردي برخه کې 

همکاري پراخه کړي. هغوی دا هم وویل چې “ د 

نیپال ته د ال زیاتو هوايي الرو لپاره د دواړو هېوادونو 

تخنیکي ټیمونه باید ژر تخنیکي خربې ولري.”

کلتوري سفر
د دې لپاره ترڅو د هندوستان او نیپال ترمنځ کلتوري 

اړیکي نورې هم ځواکمنې يش، د سفر په ترڅ کې 

دواړو صدراعظامنو د نیپال – هندوستان د رامایانا 

سفر رسویس خدمات پرانیستل. دا سفر په نیپال 

کې جاناکپور چې ویل کیږي د سیتا د زیږیدنې 

ځای دی، د هندوستان له آیودهیا، او د هندوستان 

د لرغوين رامایانا نورو ځایونو رسه نښلوي. 

صدراعظم نریندرا مودي او صدراعظم اويل د مې 

په 11 د جانکپور او آیودهیا ترمنځ د پیل مستقیم 

رسویس خدمات د بیرغ رپولورسه پیل کړ. 

صدراعظم مودي د مې په 12 په کتمندو کې د پاشوپتینات معبد څخه لیدنه کوي

دواړو مشرانو د خلکو ترمنځ د اړیکو 

ساتلو او د دوستانه دوو اړخیزو اړیکو 

پراخولو اهمیت باندې ټینګار وکړ
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پراختیا په برخو کې د همکارۍ لپاره د الرې یوه 

نقشه جوړه کړي. له راکسول تر کتمندو پورې به د 

اورګاډي نوې پټلۍ لپاره رسوې ژر پیل يش، او په 

سوداګرۍ او پانګونې کې زمونږ د اړیکو ال ځواکمن 

کولو لپاره، مونږ به ژر د سودګرۍ تړون هر اړخیزه 

کتنه تررسه کړو. د هندوستان صدراعظم د نیپال له 

ولسمرش بیدیا دیوي بهاندري رسه هم لیدنه وکړه.  

اقتصادي همکارۍ
دواړو مرشانو په دواړو هېوادونو کې د ټولنیزې 

اقتصادي پراختیا لپاره د اړیکو ال پراخولو په هکله 

خربې وکړې، او دا به د دوو اړخیز ډاډ او ګټو، 

مساواتو او درڼاوې د اصولو پر بنسټ وي. هغوی 

چې د هندوستان او نیپال ترمنځ د سوداګرۍ او 

اقتصادي اړیکو په هکله خربې کولې، هغه اعالمیه 

چې د هندوستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا 

خپره شوې وايي چې صدراعظم مودي او صدراعظم 

اويل د دواړو حکومتونو ترمنځ د کمیټې په کچه د 

سوداګرۍ، ترانزیت پایلو او د غیرقانوين سوداګرۍ 

د کنټرول لپاره د همکارۍ هرکلۍ وکړ، او دا چې 

د ترانزیت تړون او اړوند موافقو تعدیل په پام 

کې ونیول يش، او موخه دا وي ترڅو د هندوستان 

مارکېټ ته د نیپال الرسيس لپاره نوره آسانتیا برابره 

يش، ټولیز دوه اړخیزه سوداګري پراخه يش، او د 

نیپال ترانزیت سوداګري لپاره آسانتیا برابره يش. 

صدراعظم مودي 

د نیپال له 

ولسمرش بیدیا 

دیوي بهانداري 

رسه لیدنه کوي

نیپال باید په وچه کې کولپ نه وي، باید 

د ځمکې او ابو له الرو د وصل اړیکی 

ولري،” صدراعظم مودي دا خبرې په 

خپل مطبوعاتي اعالمیې کې وکړې
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دا د نیپال د نوي حکومت له منځ ته راتلو وروسته 

د هندوستان د یوه لوړ پوري چارواکي لومړنۍ 

سفر و، صدراعظم نریندرا مودي د 2018 د مې له 

11 تر 12 د دوو ورځو لپاره نیپال نیپال ته رسمي 

سفر تررسه کړ. “که څه هم زه له نیپال رسه ډیر 

اوږد مهاله اړیکي لرم، خو دا د هندوستان د 

صدراعظم په توګه دې هېواد ته زما دریم سفر 

دی. دا په ښکاره توګه ښيي چې له نیپال رسه 

د هندوستان حکومت ژمنې او د هندوستان 

او نیپاله اړیکې څومره ژورې دي،” صدراعظم 

مودي کله چې د مې په 11 کتمندو ته راغی دا 

خربې وکړې، هغه اضافه کړل، “له نیپاله رسه 

د هندوستان اړیکې د کورنۍ او دوستانه اړیکې 

دي، او د دواړو خلکو ترمنځ د دوو اړخیزو او ژورو 

اړیکو د بنسټ په توګه دي.” دا سفر د دواړو 

ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو د 

منظمې تبادلې له دود رسه سم دی. د نیپال 

صدراعظم خادګا پراساد اويل هم د سږکال په 

اپریل کې هندوستان ته یو رسمي سفر کړی دی. 

صدراعظم مودي او صدراعظم اويل د سفر په 

لومړۍ ورځ د هیتانو په کچه په دوستانه او تودې 

فضا کې یو غونډه درلوده. هغوی هندوستان ته د 

نیپال صدراعظم د سفر په ترڅ کې په نوي ډهيل 

کې خپلې تیرې غونډې ته اشاره وکړه، هغوی 

یوځل بیا پردې ټینګار وکړ ترڅو د ټولو موافقو، د 

کرنې، د اورګادي پتلۍ او پرځمکه او د اوبو الرو 

پراختیا د ټولو دوو اړخیزو نوښتونو د پلې کولو 

لپاره فعاله ګامونه واخيل. صدراعظم مودي  په 

یوې مطبوعاتۍ اعالمیې کې وویل، “زه پرځمکه 

د اوبو الرو همکارۍ زمونږ لپاره ډیره مهمه ګڼم. 

نیپال باید په وچه کې کولپ نه وي، باید د ځمکې 

او ابو له الرو د وصل اړیکی ولري.” هغه اضافه 

کړل، “زمونږ د کرنې وزیران به ژر رسه وګوري او 

د کرنیزې څېړنې، کرنېزې زده کړې او کرنیزې 

صدراعظم مودي ته د مې په 11 په کتمندو کې مراسمې میلمستیا ته ښه راغالست ویل کیږي
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اړیکو جوړول
د صدراعظم نریندرا مودي سفر نیپال ته )د 2018 د مې له 11 تر 12( د دواړو ګاونډیو 

هېوادونو ترمنځ د ځواکمنو او قوي دوو اړخیز اړیکو ښکارندوی ده

د ژورو

د نیپال صدراعظم خادګا رشما اويل په کتمندو کې د هېتانو په کچې تر خربو وړاندې صدراعظم نریندرا مودي ته ښه راغالست وايي
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بهرنیوچارو وزیرې سواراج له صدراعظم بیتل رسه 

د هندوستان او اروپايي تولنې ترمنځ د سوداګریزو 

اړیکو پراخولو اهمیت، او د دیجتيل او فضايي 

همکاریو په هکله خربې وکړې. 

بلجیم
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سوارج 

بلجیم ته سفر کولو رسه یو شمیر سفرونه پای ته 

ورسول، او هغه د جون په 20 بروکسلز ته د اروپايي 

ټولنې مرکز ته راغله. د جون تر 22 د بهرنیو چارو 

وزیر سواراج په اجنډا کې له دیدیر ریندرز، د 

بلجیم د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو له 

وزیر، ژان کلود یونکرد اروپايي کمیسیون ریس، 

انتونیا تاجاين د اروپايي پارملان ریس، او له خپل 

سیال فیدریکا موغریني، د بهرنیو چارو او امنیت 

ټګالرې لپار د اروپايي ټولنې لوی استازۍ او د 

اروپايي ټولنې له مرستیال ولسمرش رسه لیدنې 

شامل وې. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې په 

نورو بوختیاو کې د اروپايي ټولنې د بهرين عمل 

خدماتو یوه غونډه تنظیم شوې وه چې عنوان یې 

“اقلیم، سوله او امنیت” و د مهمې وینا وړاندې 

کول شامل و: د اروپا په پارملان کې د جون په 21 د 

یوګا څلورمې نړیوالې ورځې ملانځلو مرشي لپاره د 

عمل وخت دی. په دغه ورځ کې تر 200 ډیرو خلکو 

پشمول د اروپايي ټولنې یو شمیر غړو، د اروپايي 

کمیسیون او په بلجیم کې د هندوستاين ټولنې غړو 

برخه واخیستله.  

له ښې خوا ته کېڼ خوا ته: د بهرنیو چارو وزیره سواراج د لوکزمبورګ د بهرنیو چارو له وزیر، ژان اسیلبورن رسه ستړې مشې کوي؛ د بهرنیو چارو وزیره سواراج له ژان کلود 

یونکر د اروپايي ټولنې د کمیسیون له ریس رسه 

د بهرنیو چارو وزیره سواراج د هندوستان 

او لوکزمبورګ د دپلوماتیکو اړیکو لپاره 

پانګونه او سوداګرې د بنسټ په توګه ګڼې 
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فرانسه
هندوستان ته د 2018 په مارچ کې د ولسمرش 

ایامنول مکرون له سفر وروسته، د هندوستان د 

بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج د جون له 18 

تر 19 له فرانسې څخه لیدنه وکړه. هغې له خپل 

فرانسوي سیال جیین ایوز له دریان رسه لیدنه 

وکړه، او د دوو اړخیزو او نړیوالو ګټو موضوعګانو 

په هکله یې خپل نظر وړاندې کړ، او دواړو 

هېوادونو د دوو لسیزو سټراتیژیکو اړیکو ملانځنه 

هم وکړه. د بهرنیوچارو وزیرې له ولسمرش مکرون 

رسه هم لیدنه وکړه ترڅو د هندوستان د ولسمرش 

رام نات ګوویند او د صدراعظم نریندرا مودي 

شخيص سالمونه ورته ورسوي. د فرانسې په سفر 

کې د هغې په نورو لیدنو کې د سوامي ویویکآنند 

د رسمي میلمه په نوم د هندوستان د کلتوري 

مرکز نومول، له مایون دې الیندې د پاریس ښار 

په نړیوال پوهنتون کې د هندوستان د زده کوونکو 

لپاره له یوه هاسټل څخه لیدنه، او په پاریس کې 

د هندوستان په سفارت کې په یوې میلمستیا کې 

ګډون کول هم شامل و. 

لوکزمبورګ
د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج سفر 

لوکزمبورګ ته لدې کبله مهم و ځکه چې دا د 

هندوستان بهرنیو چارو وزیرې لخوا دغه هېواد ته 

لومړنۍ سفر و. د جون له 19 تر 20 د سفر په اجنډا 

کې د لوکزمبورګ د ګراند دیوک هرني الربت 

ګابرییل ماري ګویلوم رسه لیدنه او د لوکزمبورګ 

له صدراعظم ژاویر بیتل رسه لیدنې شامل وې. هغې 

د دې هېواد د بهرنیوچارو له وزیر ژان اسیلبورن او 

د ماليې وزیر پییر ګرامینا رسه هم لیدنې درلودې. 

په داسې حال کې چې د هندوستان او لوکزمبورګ 

دوامدارو اړیکو لپاره چې په 2018 کې 70 کلونه 

بشپړیږي، پانګونه او سوداګري یې مهمه وګڼله، د 

له ښې خوا ته کېڼ خوا ته: د بهرنیو چارو وزیره سواراج په مایسون دیال ایندي، د پاریس ښار د نړیوال پوهنتون د هندوستانې زده کوونکو لپاره په هاسټل کې؛ د 

بهرنیو چارو وزیره سواراج د فرانسې له ولسمرش ایامنول مکرون رسه لیدنه کوي 



n   اپریل – جون 2018        n wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n 35اپریل – جون 2018  

د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج په 

یوه سفر کې څلور هېوادونو ته والړه، او د 2018 له 17 

تر 23 یې ایټالیا، فرانسې، لوکزمبورګ او بلجیم سفرونه 

تررسه کړل. اروپايي ټولنې ته دغه سفر ثابته کړه چې 

د هندوستان د بهرنۍ تګالرې لپاره له څو اړخونو ډیر 

مهم و، او د یو شمیر مهمو تبادلو او خربو لپاره لکه یو 

شمیر دوه اړخیزو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو 

لپاره یې الر برابره کړه. ټولې څلورو لیدنې یوځای له 

اروپايي ټولنې رسه د هندوستان د سټراتیژیکو اړیکو په 

لور یو ګام پرمخ و.  

ایټالیا
له هغه وروسته چې د ایټالیا صدراعظم جوسپې کانتي 

د 2018 په جون کې لوړه وکړه دا د هندوستان او 

ایټالیا ترمنځ لومړنۍ مهمه تبادله وه. په روم کې 

د هغې په اجنډا کې له صدراعظم کانتي رسه او د 

ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر اینزو مواویرو میالنیيس 

رسه لیدنې وې. د ایټالیا له صدراعظم رسه د هغې د 

لیدنې په ترڅ کې، د بهرنیو چارو وزیرې سواراج یوځل 

بیا پردې ټینګار وکړ ترڅو له ایټالیا رسه دوه اړخیزې 

اړیکي ټینګي کړي. د هغې اعالمیې پربنسټ چې د 

هندوستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره 

شوې، هغې پردې اړتیا هم ټینګار کړی ترڅو یوځای 

کار کولو ته دوام ورکړي “او په څو اړخیزو غونډو 

کې خپل دریځونه رسه همغږې کړي.” دواړو مرشانو 

پر دې موافقه وکړه ترڅو د همکارۍ نوي ځایونه، په 

ځانګړې توګه په اقتصادي ساحه کې وپیژين. د ایټالیا 

د بهرنیو چارو له وزیر رسه په خربو کې، د بهرنیو چارو 

وزیرې د سوداګرۍ، کلتور، ساینس او تیکنالوژۍ، او 

د خلکو ترمنځ د تبادلو په برخو کې د پراخې ملګرتیا 

منځ ته راوړلو اړتیا په هکله خربې وکړې. دواړو 

وزیرانو په دواړو هېوادونو کې له ملانځونو هرکلۍ وکړ 

چې د هندوستان او ایټالیا ترمنځ د 70 کلونو اړیکو 

لپاره وې.   

د بهرنیو چارو وزیره سواراج د ایټالیا له صدراعظم جیوسیپيې کانتي رسه لیدنه کوي
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ګام په ګام
کله چې د 2018 د جون له 17 تر 23 د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج د 
اروپايي ټولنې څلورو هېوادونه ته ګټور سفرونه تررسه کړل، دغو سفرونو د هندوستان او 

اروپايي ټولنې ترمنځ د لوړ پوړو چاروکو د تبادلو خوځښت ته ګټه ورسوله 

له ټولنې رسه

د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج له هرني الربت ګابرییل فیلیکس ماري ګویلوم د لوکزمبورګ له ګراند دیوک رسه 
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یوه دوه اړخیزه موافقه السلیک کړه. د دوه اړخیزې 

اعالمیې بربنسټ، دا موافقه “به دواړو هېوادونو ته د 

تګ او اوږدمهاله پاته کېدلو رشایطو آسانه کولو رسه د 

فرانسې او هندوستان ترمنځ د زده کوونکو او مسلکي 

کسانو خوځښت آسانه کړي.”

دواړو مرشانو د خلکو ترمنځ د دوامدارې تبادلې 

پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او د ځوانانو د تبادلو 

په نورو پروګرامونو باندې یې هم ټینګار وکړ. د 

خپلو لیدونو د مرستې لپاره، هغوی د راتلونکې لپاره 

د فرانسې – هندوستان پروګرام هرکلۍ وکړ، دا د 

فرانسې یو نوښت دی او موخه یې د ځوانانو تبادلې 

هڅول دي.

د مارچ په 10 د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې 

سوشام سواراج له وملسرش ایامنول مکرون رسه لیدنه 

وکړه ترڅو د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، دفاعي، 

کلتوري، تعلیم او د خلکو ترمنځ د اړیکو په برخو کې 

د هندوستان او فرانسې سټراتیژیکه ملګرتیا نوره هم 

پراخه يش. 

د اقلیم اندیښنې
هغوی پرخپلو ژمنو ټینګار وکړ ترڅو د  “اقلیم عدالت 

اصولو، د اقلیم کلکوايل هڅونه او د شین کوریز غازونو 

لږ خپریدلو پرمختګونو د اصولو پر بنسټ په نړیواله 

کچه د اقلیم بدلون رسه د مبارزې مرشې وکړي.” 

دواړو خواو موافقه وکړه ترڅو “دا کار د اقلیم بدلون 

مبارزې د نه پرشا تلونکې نړیوالې پروسې یوې برخې 

کې تررسه کړي.” 

صدراعظم نریندرا مودي او ولسمرش ایامنول 

مکرون د یوه سفر په ترڅ کې په ګډه رسه د 100 

MWp شميس بریښنا فابریکه د اوتراپردیش په 

میرزاپور کې پرانیستله، او د نړیوال شميس ایتالف د 

کاري چوکاټ موافقې منځ ته راتلو څخه یې هرکلۍ 

وکړ، او ویې ویل چې د 2018 د مارچ په 11 په نوي 

ډهيل کې د دغه ایتالف د موسسینو کنفرانس 

کوربتوب ته په مته دي. 

صدراعظم مودي 

او ولسمرش مکرون 

د مارچ په 12 په 

میرزاپور کې د 100 

 )MWp( میګاواټه

د شميس بریښنا 

فابریکه پرانیزې

د هندوستان صدراعظم او د فرانسې 

ولسمشر د دواړو هېوادونو ترمنځ د ځوانانو 

تبادلې پر اهمیت باندې ټینګار وکړ
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د ګډې اعالمیې پر بنسټ، “دواړو خواو موافه وکړه 

ترڅو په راتلونکې کې د دغو مترینونو د عملیايت 

کیفیت کچه وسايت.”

د تروریزم په هکله
په داسې حال کې چې د هرې بنې پشمول د په 

رسحدي پولو شاوخوا کې د تروریزم او په فرانسې 

او هندوستان کې د تروریزم اړوند پیښو غندنه یې 

وکړه، صدراعظم نریندرا مودي او ولسمرش ایامنول 

مکرون هغې ګډې اعالمیې ته اشاره وکړه چې په 

2016 کې دواړو هېووادونو تایید کړې وه، او یوځل 

بیایې پرخپلو ژمنو ټینګار وکړ ترڅو په ټوله نړۍ کې 

تروریزم له منځه یووړل يش. هغوی پردې هم موافقه 

وکړه ترڅو نړیواله ټولنه د تروریزم د متویل په 

مخنیوي کې خپل ونډه ادا کړي، او هغوی د فرانسې 

حکومت لخوا د 2018 په اپریل کې په پاریس کې د 

تروریزم مايل رسچینو رسه مبارزې کنفرانس تررسه 

کېدلو هرکلۍ هم وکړ. 

اقتصاد او تبادله
د هندوستان او فرانسې ترمنځ په اقتصادي، تعلیمي، 

ساینيس، کلتوري او ګرځندوی برخو کې ښو اړیکو 

ته په پام رسه، صدراعظم نریندرا مودي او ولسمرش 

ایامنول مکرون د کډوالۍ او خوځښت په هکله 

د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج د مارچ په 10 په نوي ډهيل کې له ولسمرش مکرون رسه لیدنه وکړه

صدراعظم مودي او ولسمشر مکرون په 

نړۍ کې په ټولو هېوادونو غږ وکړ ترڅو 

د تروریزم د پناځایونو د ریښو له منځو 

وړلو لپاره کار وکړي 
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د هغې ګډې اعالمیې پربنسټ چې د هندوستان 

حکومت د بهرنیوچارو وزارت لخوا خپره شوې، د 

هندوستان صدراعظم نریندرا مودي او ولسمرش 

مکرون د دوو اړخیزو ګټو پر یو شمیر موضوعګانو 

باندې پراخې خربې وکړې، او “ټینګار یې د 

سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو په هکله د دواړو 

هېوادونو نږدې والۍ و.” دغه سفر د هندوستان 

او فرانسې د 20 سټراتیژيکې ملګرتیا ملانځلو لپاره 

هم و، او دواړو مرشانو یو ځل بیا ټینګار وکړ ترڅو 

د دیموکراسۍ ګډو ارزښتونو، آزادۍ، د قانون 

حاکمیت او برشي حقونو ته د درڼاوې پربنسټ 

خپلې ژمنې نورې هم ځواکمنې کړي.

د سټراتیژۍ په هکله
صدراعظم نریندرا مودي او ولسشمر ایامنول 

مکرون “په نوي ډهيل کې د هندوستان حکومت او 

فرانسې حکومت ترمنځ د محرمو یا خوندي شوي 

معلوماتو د تبادلې یا د محرمو یا خوندي شوي 

معلوماتو د دوو اړخیزو خوندي کولو یوه موافقه 

السلیک کړه،” دا موافقه د دوو هېوادونو ترمنځ 

د سټراتیژیک ډاډ ژورتیا ښکارندوی ده. هغوی 

په سمندرې ساحه په ځانګړې توګه د هندوستان 

سمندر په سیمه کې د همکارۍ پر اهمیت هم 

ټینګار وکړ. هغوی وویل چې دا کار د نړیوالو 

سمندرې لیکو، له خنډ پرته سوداګرۍ او د نړیوالو 

قوانینو پربنسټ اړیکو، د سمندري غال مخنیوي 

لپاره داهمیت وړ دی “ترڅو په سیمه ایزه او نړیواله 

کچه په دې سیمه کې ښه همغږي” راوستل يش. 

په منظمو پوځې مترینونو هم ټینګار وشو، او 

دواړو صدراعظم مودي او ولسمرش مکرون د 2017 

په اپریل کې او 2018 په جنورۍ کې د بحري 

ځواکونو د وارونا سمندري مترین او د شکتي پوځې 

مترینونو په بریا رسه تررسه کېدلو هرکلۍ هم وکړ. 

ولسمرش مکرون 

او د هغه مېرمن 

د هندوستان له 

ولسشمر رام نات 

ګوویند او د هغه 

مېرمن، او صدراعظم 

مودي رسه په 

راشرتاپتي بهاون کې 

صدراعظم مودي او ولسمشر مکرون 

په سمندرې ساحه، په ځانګړې توګه 

د هندوستان سمندر په سیمه کې د 

همکارۍ پر اهیمت ټینګار وکړ 



n   اپریل – جون 2018        n wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n اپریل – جون 2018  

همکاري

30

د هندوستان او فرانسې ترمنځ د 20 کلونو سټراتیژیکو اړیکو ملانځنې رسه، د فرانسې ولسشمر 
ایامنول مکرون د 2018 د مارچ له 9 تر 12 پورې هندوستان ته یو رسمي سفر وکړ 

فرانسوي اړیکې

د هندوستان او فرانسې سټراتیژیکې اړیکې په 1998 

کې پیل شوې او په نړۍ یوه ډیره مهمه او جامع دوه 

اړخیزه بوختیا ده. د دغو اړیکو له ځانګړتیاو څخه 

په منظمه توګه د دواړو هېوادونو ترمنځ د لوړ پوړو 

چارواکو تبادلې دي او دا اړیکي د ژورې سیاسې پوهې 

رسه منځ ته راغيل، دغو اړیکو په دفاعي، امنیتي، 

فضايي، انرژۍ او نور ساحو کې دوامداره همکارۍ 

منځ ته راوړې. دواړه هېوادونه د یو شمیر دوو اړخیزو 

موضوعګانو او نړيوالو اندیښنو لپاره لکه تروریزم، د 

اقلیم بدلون، دوامداره پراختیا، ځیرک ښاري کېدنه، 

او د ځوانانو تبادلې لپاره هم یوځای کار کوي. او موخه 

دا ده ترڅو د دواړو هېوادونو ترمنځ اقتصادي، سیايس 

او سټراتیژیک بعدونه نور هم ځواکمن يش، د فرانسې 

ولسمرش ایامنول مکرون چې د هغه مېرمن ماري کلود 

مکرون وررسه ملګرې وه د 2018 د مارچ له 9 تر 12 

پورې هندوستان ته یو رسمي سفر تررسه کړ. 

د فرانسې ولسشمر ایامنول مکرون او د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي په نوي ډهيل کې د حیدرآباد په کور کې.
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په رس کې والړ دي. مونږ به د څېړنې په هکله پوهه 

او همکارۍ رشیکه کړو او زمونږ د نړیوالې درجې 

نوښت ډلو ترمنځ به ملګرتیا منځ ته راوړو. مونږ به 

خپل د عرصي تیکنالوژۍ ځواکونه راوباسو ترڅو د 

لوړ ارزښت دندې منځ ته راوړو، تولید ته پراخوالۍ 

ورکړو، سوداګري او پانګونه وهڅوو او د ګډو ننګونو

آملان
د آملان د صدراعظمې آنګلیال میرکیل په بلنه، د 

هندوستان صدراعظم وروسته لدې چې په سویډن او 

انګلستان کې رسمي سفرونه پای ته ورسول، د اپریل 

په 20 د آملان په برلین کې د لنډې مودې لپاره هلته 

پاته شو. صدراعظم مودي او صدراعظمې میرکیل په 

دغه لنډ سفر کې یوه لیدنه درلوده، او په یوشمیر 

سیمه ایزو، دوو اړخیزو او نړیوالو موضوعګانو باندې 

نظرونه تبادله کړل. دا د دواړو مرشانو ترمنځ د 

صدراعظمې میرکیل د سږکال په مارچ کې له څلورمې 

دورې پیلولو وروسته لومړنۍ غونډه وه. دا غونډه د 

دواړو هېوادونو ترمنځ د لوړو پوړو چارواکو ترمنځ د 

خوځښت ساتلو ښکارندوی ده. 
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ځواکمنې يش او د سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو 

په هکله ورته نظرونه وړاندې يش. 

موخه باید دا وي ترڅو “د هندوستان او انګلستان 

ترمنځ سټراتیژیکي اړیکي د ګډو ارزښتونو، قوانینو 

او بنسټونو پربنسټ ځواکمنې يش،” او ټینګار پردې 

و ترڅو دواړه دیموکراسۍ د ټولګټو ژمن غړي وي او 

“دايس یو رشیک نړیوال لید او ژمنتیا ولري چې د 

نړیوال سیستم د مقرراتو پربنسټ وي او په ځواکمنه 

توګه د یواړخیز ګامونو مخالفت کوي چې د ځواک 

او ګواښ له الرې د سیستم کمزوري کولو په لټه 

کې وي.” دواړو مرشانو موافقه وکړه چې هغوی به 

د ټولګټو هېوادونو غړو، د ټولګټو سکرټریرت او د 

نورو رشیکو سازمانونو په توګه له یوبل رسه له نږدې 

کار وکړي، ترڅو د نړیوالو ننګونو لکه د ترروریزم او 

اقلیم بدلون لپاره د حل الرې پیدا کړي. صدراعظم 

مودي د اپریل په 19 – 20 په لندن کې د ټولګټو 

هېوادونو د دولتي مرشانو په غونډه کې هم ګډون 

وکړ. دا غونډه د په هرو دوو کلونو کې یوځل تررسه 

کیږي ترڅو د نورو دوو کلونو لپاره د ټولګټو هېوادونو 

اجندا باندې خربې ويش. د دغه سفر په ترڅ کې د 

هندوستان – انګلستان د ریسانو غونده هم تررسه 

شوه.

انگلستان د صدراعظم مودي  د سفر اصيل موخه 

د دواړو هېوادونو ترمنځ د تیکنالوژۍ اړیکو په هکله 

و. ګډه اعالمیې وايي: “د انګلستان – هندوستان 

د تیکنالوژۍ اړیکې د نن او د راتلونکې نسل لپاره 

زمونږ د ګډ لید او زمونږ د سوګالۍ لپاره مرکزي 

ونډه لري.” زمونږ هېوادونه د تیکنالوژۍ د انقالب 

صدراعظم مودي په 

لندن کې د ټولګټو 

هېوادونو د مرشانو 

غونډې رسمي 

پرانیستنه کې د نورو 

دولتونو له مرشانو رسه

ګډه اعالمیې وايي: “د انګلستان – 

هندوستان د تیکنالوژۍ اړیکې د نن او 

د راتلونکې نسل لپاره زمونږ د ګډ لید او 

زمونږ د سوګالۍ لپاره مرکزي ونډه لري”
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له ټولنې رسه هم و لیدل. دا رسمي سفر په یوه ښه 

وخت کې تررسه شو، ځکه چې د هندوستان او سویډن 

ترمنځ اقتصادي اړیکې ډیرې ځواکمنې شوي. د دواړو 

هېوادونو ترمنځ د کلني سوداګرۍ کچه نږدې 1.8 

میلیارده امریکايي ډالرو ته رسیږي. 

د صدراعظم مودي  د سفر په ترڅ کې د هندوستان 

– نوردیک لومړنۍ غونډه د اپریل په 17 تنظیم شوې 

وه. د هندوستان او سویډن د صدراعظامنو ترڅنګ، 

په دغه غونډه کې د ټولو نودریک هېوادونو: د 

دمنارک صدراعظم الرس لوکي راسموسین، د فینلند 

صدراعظم یوها سیپيال، د آیسلند صدراعظمه کاترین 

یاکوبسدوتیر او د ناورې صدراعظمې ایرنا سولربګ 

ګډون کړی و. صدراعظم مودي د غونډې په ورځ 

لدغو نورو صدراعظامنو رسه هم بیلې غونډې درلودې، 

هغوی پر یو شمیر موضوعګانو خربې وکړې او یو 

شمیر مهم هوکړه لیکونه یې السلیک کړل. 

انګلستان
د هندوستان صدراعظم د انګلستان د صدراعظمې 

تیریزا مې په بلنه د اپریل په 18 د انګلستان د حکومت 

میلمه په توګه انګلستان ته سفر وکړ. د بهرنیو چارو 

وزارت لخوا د خپرې شوې اعالمیې پربنسټ، د سفر 

په ترڅ کې دواړو مرشانو په یو شمیر دوو اړخیزو 

موضوعګانو باندې خربې وکړې، او ټینګار پردې وشو 

ترڅو د دواړو هېوادونو ترمنځ سټراتیژيکي اړیکي 

شهزاده چارلز د لندن په موزیم کې صدراعظم مودي ته ښه راغالست وايي.

صدراعظم مودي او صدراعظم لوفوین 

د هندوستان او سویډن ترمنځ د 

ځواکمنو اقتصادي اړیکو جوړولو باندې 

ځانګړۍ ټینګار درلود
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ځل لپاره د 2016 په فربورۍ کې په ممبای کې 

په هندوستان کې د جوړ شوي غونډې په ترڅ کې 

لیديل و. 

دواړو مرشانو د هندوستان او سویډن ترمنځ 

د اړیکو ځواکمن کولو په هکله هراړخیزې خربې 

وکړې، او ځانګړۍ ټینګار پردې و ترڅو ځواکمنې 

اقتصادي اړیکي رامنځ ته يش او د مهمو نړیوالو او 

سیمه ایزو موضوعګانو لپاره د حل الرې وموندل 

يش. صدراعظم لوفوین د صدراعظم مودي لپاره د 

ځانګړې غرمې میلمستیا کوربتوب وکړ او وروسته 

بیا د دواړو هېوادونو ترمنځ د دوامداره راتلونکې 

لپاره د هندوستان – سویډن نوښتې ملګرتیا په 

هکله ګډه اعالمیه السلیک شوه. دواړو صدراعظامنو 

د سویډن د خصويص تصدیو له نږدې 30 ریسانو 

رسه هم د ګردې میز یوه غونډه درلوده. د اپریل 

په 17 د هندوستان صدراعظم د سویډن له پاچاه 

کارل XVI ګوستاف رسه هم ولیدل. وروسته بیا 

هغه د سویډن د تجارت له غوره شوي مرشانو رسه 

غونډه درلوده او په سویډن کې د هندوستاين وګړو 

ښی خوا ته: صدراعظم 

مودي د انګلستان 

په لندن کې په هغې 

غونډې کې چې نوم 

یې بهارت کې بات 

سبکې سات په نوم و د 

هندوستان ټولنې ته وینا 

وړاندې کوي

کښته خوا ته: 

صدراعظم مودي او د 

انګلستان صدراعظمه 

تیریزا مې د انګلستان 

– هندوستان د ریسانو 

غونډه کې برخه اخيل
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صدراعظم مودي د 2018 د اپریل له 16 تر 20 د پنځو ورځو په ترڅ کې درې نړیوال 
سفرونه تررسه کړه، هغه په فعاله توګه وکوالی شول ترڅو له د سویډن، انګلستان او آملان 

له هېوادونو رسه د هندوستان رشیکې دوه اړخیزې اړیکې ځواکمنې کړې. 

د دریو یوه نښه

صدراعظم نریندرا مودي د 2018 د اپریل په 16 

لومړۍ سویډن ته رسمي سفر وکړ )د اپریل له 16- 

17( او بیا انګلستان ته )د اپریل له 18 - 20( والړ، او 

وروسته بیا آملان ته والړ)د اپریل 20(. په لومړیو دوو 

هېوادونو کې د دوو اړخیزو خربو ترڅنګ، هغه په 

سویډن او انګلستان کې د هندوستان – نوردیک په 

غونډه کې او د ټولګټو هېوادونو د دولتي مرشانو په 

غونډو کې هم ګډون وکړ.

سویډن
صدراعظم مودي لومړۍ د سویډن د صدراعظم 

ستیفان لووین په بلنه سویډن ته یو رسمي سفر وکړ. 

دا سفر د هندوستان د صدراعظم لخوا په دریو لسیزو 

کې سویډن ته لومړنۍ سفر و. کله چې هغه د اپریل 

په 16 ستاکهومل ته راغی، له هغه څخه په هوايي ډګر 

کې د صدراعظم لوفوین لخوا تود هرکلۍ وویل شو. 

صدراعظم مودي له صدراعظم لوفوین رسه د ورستي 

کیڼ خوا ته: د 

هندوستان صدراعظم 

نریندرا مودي د سویډن 

صدراعظم ستیفان 

لوفوین رسه

ښې خوا ته: صدراعظم 

مودي او صدراعظم 

لوفوین د ستاکهومل د 

ښار په تاالر کې له هغو 

کوچنیانو رسه خربې 

کوي چې په دودیز 

هندوستاين کالیو کې 

لیدل کیږي 
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پنځو هغو اصولو رسه سم دي چې د 1950 لسیزه کې 

د هندوستان او چین لخوا یې د پانچ شیل په توګه په 

ګډه رسه مالتړ شوی دی.

د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج 

هم د )اپریل 21 - 24( له چین څخه لیدنه وکړه ترڅو 

د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 

اپریل 22 په غونډه کې ګډون وکړي، او د چین هېواد 

قونسلر د او بهرنیو چارو وزیر وانګ یي رسه یې دوه 

اړخیزې لیدنې تررسه کړې. له وزیر رسه د هغې لیدنه 

د دواړو هېوادونو ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو د منظمو 

لیدنو یوه برخه وه. هغې وویل چې هندوستان ژمن دی 

ترڅو د شانګهای همکارۍ سازمان نور هم ځواکمن او 

شتمن کړي، او د هندوستان دولت پر ژمنو یې ټینګار 

وکړ ترڅو په سیمه کې د اقتصادي ودې او پانګونې 

اړیکو لپاره له دې سازمان رسه کار وکړي. هغې دا 

هم وویل، “مونږ باور لرو چې اقتصادي نړیوال کېدل 

باید ډیر پرانیستی، ټولیز، مساوي او د دوو اړخیزو 

ګټو لپاره انډول ولري. محافظه کاري په هره بڼه چې 

وي باید رد يش او هڅه باید ويش ترڅو د سوداګرۍ 

پروړاندې د خنډونو مخه ونیول يش.”

د بهرنیو چارو وزیرې سوارج وویل 

چې هندوستان ژمن دی ترڅو د 

شانګهای همکارۍ سازمان نور هم 

ځواکمن او شتمن کړي.
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اړیکي په نړۍ کې د سولې او ثبات ساتلو لپاره مهم 

او مثبت المل دی.

هغه استدالل وکړ چې چین او هندوستان د 

نړۍ د اقتصادي ودې لپاره مهمې رسچینې دي، 

او د څو قطبي کېدلو او اقتصادي نړیوال کېدلو د 

هڅونې لپاره د مال د تیر په بڼه ځواکونه دي. د 

سولې او پراختیا لیوالتیا بیرته پرشا نه تلونکې ده، 

د هندوستان او چین ترمنځ ښې اړیکې د نړۍ ثبات 

خوندې کولو لپاره مهم او مثبت الملونه دي، او د 

ټولو انسانانو د ودې او پرمختګ لپاره ډیره زیاته مانا 

لري. 

د چین ولسشمر وویل، دواړه هېوادونه د پراختیا 

او بدلون په لټه کې  له ورته دندو رسه مخامخ دي، 

لکه څرنګه چې سوسیالیزم د چین له مشخصاتو 

رسه یوې نوې دورې ته ځي او د نوي هندوستان د 

ودانول د موخې وړاندیز شوی دی. د دواړو مهمو 

هېوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا لپاره، چین د 

سټراتیژیکې خپلواکۍ مالتړ کوي او د نړیوالو اړیکو 

د یوه نوي چوکاټ جوړولو باندې ټینګار کوي، چې 

په هغه کې دوه اړخیز درڼاوی، مساوات، عدالت 

او همکاري شامل وي، دا د سوله ایز ژوند کولو د 

د بهرنیو چارو وزیرې وویل: “مونږ باور 

لرو چې اقتصادی نړیوال کېدل باید ډیر 

پرانیستی، ټولیز، مساوي او انډولیز وي”

کېڼ خوا ته: د هندوستان د بهرنیو چارووزیره سوشام سواراج په 

پیکینګ کې د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو رسه؛ 

پورته: د بهرنیو چارو وزیره سواراج په پیکینګ کې د شانګهای همکارۍ 

سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې. 
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د هندوستان صدراعظم وویل چې دواړه 

هېوادونه د دوو اړخیزو اړیکو پراختیا لپاره یو 

ګډ نظر، یوه ګډه اراده او ګډ لید لري، او ویې 

ویل چې دواړه لوري باید اړیکي او همکارۍ 

ځواکمنې کړې، دوه اړخیز پوهاوي او ډاډ پراخ 

کړي، په سمه توګه خپل توپیرنه مدیریت او 

کنټرول کړي او د خلکو ترمنځ دوستي ځواکمنه 

کړې، ترڅو دوه اړخیزې اړیکي یوه نوي پړاو 

ته یويس. هغه زیاته کړه، هندوستان په کلکه 

یوه خپلواکه بهرنۍ تګالره تعقیبوي او د نړیوال 

کېدنې او نړیوالو دیموکراتیکو اړیکو مالتړ 

کوي. هندوستان چمتوی دی ترڅو له چین رسه 

د ټولو مخ پر ودو هېوادونو د ګډو ګټو هڅونې 

لپاره کار وکړي. 

ولسمرش جینپینګ بیا په خپلو خربو کې 

وویل: “زه باور لرم چې په راتلونکې کې به مونږ 

په دغسې غونډو کې له یو بل رسه وګورو. زه 

له تاسې رسه د ژورو اړیکو په مته یم ترڅو ګډ 

پوهاوی رامنځ ته يش او مرسته وکړو ترڅو د 

چین او هندوستان اړیکې یوې بلې کچې ته 

یوسو. د دواړو هېوادونو ترمنځ دوستي باید لکه 

د یانګتزي او ګنګا دریابونه چې مخ پر وړاندې 

ځي، دغسې وده وکړي.

هغه دا هم وویل، “نړیوال امنیت د تنظیم 

په یوه مهم پړاو کې دی. چین او هندوستان 

دواړه  د نړۍ د ودې مهم ماشینونه دي او 

مونږ د څو قطبي او نړیوالې شوې دنیا د هڅونې 

مرکزي ستونونه یو. د چین او هندوستان ښې 

پورته: صدراعظم مودي او ولسمرش جینپیګ د وهان د هوبې په والیتي موزیم کې د لرغونې برنجي 

لوښې د تزییناتو قدرداين کوي؛ کښته: صدراعظم مودي او ولسشمر جینپینګ په داسې حال کې چې 

د وهان په ختیځ جهیل کې په کښتۍ کې سفر کوي له یوې پیالې چای څخه خوند اخيل 

صدراعظم مودي وویل: “لکه څرنګه 

چې هندوستان او چین د سولې په 

لور حرکت کوي، زه پنځه مثبت 

عناصر ګورم: فکر، اړیکي، همکاري، 

خوبونه او د حل الرې”
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د نامتو ختیځ جهیل ترڅنګ په دولتي میلمستون 

کې د صدراعظم مودي په ویاړ د یوې میملستیا 

کوربتوب هم وکړ.

صدراعظم مودي وویل چې هندوستان او چین 

د 2,000 کلونو لپاره د یو بل ملګري و. او یوځای 

هغوی د نړۍ تر 50 زیاته جي ډي پي )ناخالص 

کورين تولیدات( لري. دواړه خواوې اوس یو “لوی 

فرصت” لري ترڅو د خپلو خلکو او د نړۍ د ګټو 

لپاره کار وکړي. د هیتانو په کچه په خربو کې هغه 

وویل: “لکه څرنګه چې هندوستان او چین د سولې 

خوا ته حرکت کوي، زه په دې کې څلور مهم عنرص 

ګورم: فکر، اړیکه، همکاري، خوبونه او د حل الرې، 

چې کېدای يش د نړۍ د سولې او سوکالۍ ځواک 

يش.” 

صدراعظم مودي د ولشمر جینپینګ له بلنې 

څخه مننه وکړه، او ویې ویل چې دواړه هېوادونه 

باید دوه اړخیزې خربې، تبادلې او همکارۍ، رسه 

له سوله ایز ژوند کول او دوامداره ملګرتیا ځواکمنه 

کړې. هغه د چین ولسمرش ته بلنه ورکړه ترڅو د 

2019 راتلونکې غیررسمي غونډې لپاره هندوستان ته 

سفر وکړي. چې د چین ولسشمر بلنه ومنله.

لکه څرنگه چې په نړۍ کې دا دوه هېوادونه 

پرمختګ کوي او اقتصادونه یې وده کوي، هندوستان 

او چین په نړیوال وضعیت کې د ثبات الملونه دي. 

دواړو مرشانو وویل، هغوی باید په 21 پیړۍ کې 

یوځای د آسیا او نړۍ د سولې، ثبات او سوکالۍ 

لپاره ډیره زیاته برخه واخيل. هغوی موافقه وکړه 

ترڅو په لوړه کچه سټراتیژیکي اړیکي وسايت، او 

پریکړه یې وکړه ترڅو له یوه بل رسه په اړیکو کې وي.

صدراعظم مودي او 

ولسمرش جینپینګ یو 

بل ته الس ورکوي

ولسمشر جینپینګ وویل: “زه د ژور 

اړیکو په تمه یم ترڅو مونږ وکوالی شو 

ګډ پوهاوی منځ ته راوړو”
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ودانول
د هندوستان او چین ترمنځ د دوو اړخیزو اړیکو لپاره یو مهم ګام مخ پروړاندې دا و 

کله چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې او صدراعظم نریندار مودي د اپریل له 21 
تر 24 او د اپریل له 26 تر 28 له چین څخه لیدنه وکړه

د سولې پلونو

د 2018 د اپریل په 27 – 28 چې هغه څه د چین 

په مرکزې سیمه وهان کې منځ ته راغلل د تاریخ د 

کتابونو موضوع ده. د آسیا ترټولو د دو لویو هېوادونو 

مرشانو د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي او د 

چین ولسمرش ژي جینپینګ د ماو زیدونګ د رخصتۍ 

د خوښې په ځای کې یوه غیررسمي غونډه تررسه 

کړه، ترڅو د خپلو 2.75 میلیاردو وګړو اونورې نړۍ د 

راتلونکې ښه کولو لپاره یوه ګډه سټراتیژي جوړه کړي. 

دا دې ته ورته و لکه اژدار او طاوس چې پریکړه وکي او 

د نړۍ پر ستیج باندې یوځای نڅا وکړي!

د وهان غونډه یوه هڅه وه ترڅو ډاډ بیرته منځ ته 

رايش او هغه اړیکي ښې يش چې تیرکال د 73 ورځو 

په اوږدو کې په دوکالم کې د هندوستان – چین او 

بوهتان په مثلث کې دا دواړه هېوادونه یوبل رسه 

مخامخ و. کله چې د 2014 په مې کې هغه وټاکل شو 

دا چین ته د صدراعظم نریندرا مودي څلورم سفر 

و او له ولسمرش جینپینګ رسه د هغه 13 لیدنه وه. 

صدراعظم مودي په 2014 کې د چین له ولسمرش 

څخه د مهامتا ګاندهي سابرامايت ارشام کې کوربتوب 

کړی دی. او بیا د چین ولسمرش په خپل کورين 

ښار د چین په ژیان کې د هندوستان د صدراعظم 

کوربه و. کله چې صدراعظم مودي د لیدنې لپاره 

راغی د دغو لیدنو په ترڅ کې د اړیکو ځواکمن 

کولو رسه د خربو لپاره آسانتیا برابره شوه، مرشانو 

السونه ورکړل، د انځورونو لپاره ودریدل او په موزیم 

کې یې یو کلتوري پروګرام ولید او وروسته بیا د 

دوو اړخیزو خربو غونډې ته والړل. هغوی دايس 

څلور غونډې درلودې. وروسته هغوی د هیتانو په 

کچه خربي تررسه کړې چې په هر هیت کې شپږ 

لوړ پوړو چارواکو شتون درلود. ولسمرش جینپینګ 

صدراعظم مودي ولسمشر جینپینګ ته 

بلنه ورکړه ترڅو د 2019 د بلې رسمي 

غونډې لپاره له هندوستان څخه لیدنه 

وکړي. ولسمشر جیپینګ دا بلنه ومنله

لیکواله: ایس وینکت نارایان
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پورته: د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي د اپریل په 27 د چین له ولسمرش ژي جینپینګ رسه په وهان کې د ختیځ جهیل په میملستون کې لیدنه کوي؛ 

کښته: صدراعظم مودي او ولسمرش جینپینګ د وهان د هوبې په والیتي موزیم کې یوبل رسه خربې  کوي
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کې چې د تروریزم له ګواښ څخه خالصه وي. 

هغوی پردې هم ټینګار وکړه ترڅو د دغې موخې 

السته راوړلو لپاره یوځای کار وکړي. 

مهمې پریکړې تررسه شوې
د غونډې په ترڅ کې د هندوستان صدراعظم او د 

روسیې ولسمرش د دوو اړخیزو اندیښنو وړ ځینو 

موضوعګانو په هکله یې پریکړې وکړې. دواړو 

مرشانو موافقه وکړه ترڅو د هندوستان د نیتي آیوګ 

او د روسیې فیدراسیون د اقتصادي پراختیا وزارت 

ترمنځ سټراتیژیک اقتصادي خربې تنظیم يش، ترڅو په 

سوداګرۍ او پانګونه کې زیاته همکارۍ وپیژندل يش. 

د بهرنیو چارو وزات اعالمیه اضافه کوي، “هغوی په 

رضایت رسه وویل ترڅو د انرژۍ په برخه کې همکارۍ 

پراخه کړي، او په دغه تړاو یې په جون کې د ګازپروم 

او ګایل ترمنځ له اوږدمهالې موافقې وروسته د ایل 

این جي د لومړين بار د رسیدلو هرکلۍ وکړ. دواړو 

مرشانو په پوځي، امنیتي او امتي انرژۍ برخو کې د 

اوږدمهالې ملګرتیا اهمیت باندې یوځل بیا ټینګار وکړ 

او په دغو برخو کې د روانو همکاریو هرکلۍ وکړ.”

دواړو مرشانو له وړاندې د تنظیم شوو کلنیو 

غونډو ترڅنګ، د مرشانو په کچه د اضايف بوختیا په 

توګه د غیر رسمي غونډې  نظر څخه هم هرکلۍ وکړه. 

صدراعظم مودي ولسمرش پوتین ته بلنه ورکړه ترڅو 

19 کلنۍ غونډې ته رايش چې د دې کال په پای کې 

به هندوستان کې تررسه يش. 

له ښې خوا کيڼ خوا ته: صدراعظم مودي او ولسمرش پوتین ستړې مشې کوي؛ دواړه مرشان په سوچي کې د سیریوس تعلیمي مرکز څخه لیدنه کوي 

دواړو مشرانو له وړاندې د تنظیم شوو 

کلنیو غونډو ترڅنګ، د مشرانو په کچه 

د اضافي بوختیا په توګه د غیر رسمي 

غونډې  نظر څخه هم هرکلۍ وکړه

17
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“د هندوستان صدراعظم د غونډې په ترڅ کې 

وویل، روسیه او هندوستان ډیر پخواين ملګري دي. 

مونږ اوږدمهاله تاریخي اړیکي لرو. ولسمرش پوتین 

زما شخيص ملګرۍ او د هندوستان یو ملګرۍ دی.” 

ولسمرش پوتین ته یې وکتل او ویې ویل، “د تیر 

څلورو کلونو په ترڅ کې تايس او زه په دوو اړخیزو 

غونډو او نړیوال ستیج کې د یو بل ترڅنګ دریدلې 

یو. زه لدې کبله ډیر خوشاله یم.” 

د غونډې مهمې برخې
د غونډې په ترڅ کې د یو شمیر مهمو موضوعګانو 

یادونه وشوه او په یو شمیر مهمو نظرونو باندې 

موافقه وشوه. دواړو مرشانو په مهمو نړیوالو 

موضوعګانو باندې ژورې خربې درلودې او د نړۍ 

نظم لپاره یې د څو قطبي نظام جوړولو اهمیت 

باندې موافقه وکړه.

د بهرنیوچارو وزارت اعالمیې ویيل، “هغوی 

پریکړه وکړه ترڅو له یو بل رسه مشوره او همغږي، 

پشمول د ایندو – اقویانوسیه سیمه کې زیاته 

کړي. صدراعظم مودي او ولسمرش پوتین پردې 

هم موافقه وکړه ترڅو د څواړخیزو سازمانونو لکه 

د ملګرو ملتونو، د شانګهای همکارۍ سازمان، 

بریکس او جي شل له الرو هم یوځای کار وکړي.”

دواړو مرشانو د تروریزم او سخت دریځۍ په 

هکله خپلې ژورې اندیښنې یوبل ته ورسولې، او 

پرخپلو ژمنو یې ټینګار وکړ ترڅو لدغې موضوع 

رسه په هره بڼه او تعریف چې وي مبارزه وکړي.

په دغه چوکاټ کې، صدراعظم مودي او 

ولسمرش پوتین په افغانستان کې د سولې او ثبات 

راوستلو اهمیت تایید کړ، یانې په داسې یوه فضا 

صدراعظم مودي 

له ولسمرش پوتین 

رسه په غیررسمي 

غونډه کې

هندوستان او روسیه د مهمو ځواکونو 

چې ګډ مسولیتونه لري د یوبل ونډې 

وپیژندلې

16
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د مې په 21 د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي 

د روسیې د ولسمرش والدمیر پوتین په بلنه روسیې 

ته سفر وکړ. دواړو مرشانو د سوچي د ښار د تورې 

بحیرې د رخصتۍ په ځای کې د یوې غیررسمي 

غونډې لپاره ولیدل.

په دغه غونډه کې صدراعظم مودي او ولسمرش 

پوتین د نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو په هکله 

نظرونه تبادله کړل، او د هندوستان او روسیې 

ترمنځ یې د منظمو لوړ پوړو سیايس تبادلو دود 

ته دوام ورکړ. د هندوستان د حکومت د بهرنیو 

چارو وزارت لخوا یوه خپره شوې اعالمیه وايي: 

“دواړو مرشانو موافقه وکړه چې د هندوستان او 

روسیې ترمنځ ځانګړۍ او امتیازي سټراتیژيکه 

ملګرتیا د نړیوالې سولې او ثبات لپاره یو مهم المل 

دی.” د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې په 2010 کې 

هندوستان ته د ولسمرش پوتین د سفر په ترڅ کې د 

ځانګړې او امتیازي سټراتیژیکې ملګرتیا کچې ته پورته 

یوړل شوې. 

دواړو مرشانو هغه ګډ نظر درلود چې هندوستان 

او روسیه د نړۍ نظم په برابرۍ او پرانیستنه کې د 

برخې اخیستنې مهمه ونډه ادا کوالی يش. ځکه نو 

صدراعظم مودي او ولسشمر پوتین د مهمو قدرتونو 

په توګه د یوبل اړوندې ونډې وپيژندلې چې د نړیوالې 

سولې او ثبات ساتنې لپاره ورته مسولیتونه لري.

صدراعظم نریندرا مودي ته په روسیې کې تود ښه راغالست ویل کیږي

دواړو مشرانو هغه ګډ نظر درلود 

چې هندوستان او روسیه د نړۍ نظم 

په برابرۍ او پرانیستنه کې د برخې 

اخیستنې مهمه ونډه ادا کوالی شي

15



n   اپریل – جون 2018        n wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n اپریل – جون 2018  

همکاري

د هندوستان صدراعظم د 2018 د مې په 21 روسیې ته سفر وکړ، چیرته چې 
هغه د روسیې له ولسمرش رسه د یوې غیررسمي غونډې لپاره ولیدل ترڅو د 
نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو په هکله خربې وکړي او نظرونه تبادله کړي.

غونډه
د سوچي

د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي او د روسیې ولسمرش والدمیر پوتین یو بل رسه ستړې مشې کوي

14
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مطالعات ښيي چې نږدې 18 سلنه د نړۍ ټول وګړي 

له هندي ژبې ګټه اخلې. دا په یو شمیر هېوادونو 

کې د رسمي کارونو لپاره د پیژیندل شوو ژبو کې له 

هندوستان پرته پشمول د موریشس، فیجي، سورینام، 

ګایانا او نیپال کې راځي. دا هېوادونه د هندوستان 

په سیمه کې ډیر وګړي لري چې له هندې ژبې په یو 

ډول ګټه اخيل. د پیړیو په ترڅ کې، نږدې دوه کروړه 

هندوستاين وګړي د نړۍ نورو هېوادونو ته کډوال 

شوي او په خپلو نوي کورنو کې یې خپله ژبه ژوندۍ 

ساتلې ده. 

د پورت لویس کنفرانس به د اګست 17 په ماښام 

په ګانګا تاالو کې پیل يش. د اګست په 18 د شنبې په 

ورځ به کنفرانس د ویدیک شالوکاس په آوازونو او د 

څراغونو لګولو مراسمو رسه د سوامي ویویکآنند نړیوال 

کنفرانس مرکز کې پرانیستل يش. د کنفرانس په پیل 

کې به د یو شمیر ځانګړو خپرونو لکه د ګاګانانچل 

معريف کول رايش، دا یو هندي ژورنال دی چې د 

کلتوري اړیکو لپاره دهندوستان شورا او دورګا لخوا 

خپریږي، دا مجله د راج بهاشا ادارې، د هندوستان 

حکومت لخوا جوړه شوې ده. 

دغه فستیوال چې د بهرنیو چارو وزیرې سوشام 

سواراج د الرښوونو رسه سم پالن شوی او د پنځو غړو 

کمیټې لخوا تررسه کیږي، پدغه کمیټه کې ډاکټر 

آشوک چکرادهار، پروفیسو ګیریشوار میرشا، ډاکټر 

رام موهن پاټاک، ډاکټر کامل کیشور ګوینګا او ډاکټر 

هریش ناوال شامل دي. د ایالت لپاره د بهرنیو چارو 

وزیر ډاکټر وي کې سنګ، د ایالت لپاره د بهرنیو 

چارو وزیر ایم جې اکرب، د ایالت لپاره د کورنیو چارو 

وزیر کیرین رایجیجو، سکرټر )ختیځ( پریتي ساران، 

ګډ سکرټر )بهرين تبلیغ( راویش کومار او ګډ سکرټر 

)هندي او سانسکریت( آشوک کومار به د مشورتې 

کمیتې نور غړي وړي. د کنفرانس د سمبول لپاره یوه 

آزموینه تررسه شوې. ده غوره شوي سمبول په چاپ 

کې د هندوستان ميل مرغه طاووس او د موریشۍ ميل 

مرغه دود یوځای لیدل کیږي؛ چې د رښتني ملګرتیا 

یو سمبول دی!

د موریسش په پورت لویس کې د ګانګا تاالو ښایسته منظره
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لیکواله: ډاکټر هریش ناوال

دغه ټاپو هېواد د ویشوا د هندي سامیالن د 11 برخې د ډیر ښه بریالیتوب 
لپاره ځان چمتو کوي.

“راځی چې موریشس

ته والړ شو”

راځی چې موریشس ته والړ شوی! دا د 11 ویشوا هندي  

سامیالن شعار دی، چې د بهرنیو چارو وزیرې سوشام 

سواراج لخوا جوړ شوی. او داسې ښکارې چې دا کلمې 

په هندوستان کې د وګړو د احساس څرګندوی دي، 

ځکه چې د دې غونډې له پیل څخه چې یوه لسیزه پخوا 

و، موریشس چمتو کیږي ترڅو د دریم ځل لپاره د دې 

مهم کنفرانس کوربتوب وکړي. په ټاپو کې دغه هېواد 

یوځل په 1976 او بیا په 1993 کې دا کنفرانس تنظیم 

کړی دی. دا 11 کنفرانس چې د لویس په بندر کې د 

موریشس په پالزمینه کې د اګست په 18 تر 20 پورې 

تررسه کیږي، او پر دغه شعار به مترکز وکړي “هندي 

دنیا او هندوستاين کلتور”.

هندې یووازې یوه ژپه نده. دا پخپله یو کلتور دی. 

دا د نړۍ د پنځو لومړیو ژبو په منځ کې ځای لري. 



fo’o fganh lEesyu
ekWjh’kl] 18&20 vxLr] 2018

lk>snkjh
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^pyks ekWjh’kl* ;g ukjk X;kjgosa 
fo’o fganh lEesyu dk 
izrhd ukjk gS ftls fn;k gS 
Lo;a Hkkjr dh fons’k ea=h 
Louke/kU;k Jherh lq"kek 

Lojkt usA ekWjh’kl esa fo’o fganh lEesyu rhljh 
ckj vk;ksftr gksxkA lu 1976 esa iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa nwljk fo’o fganh lEesyu vkSj 1993 
esa iksVZ yqbl] ekWjh’kl esa gh pkSFkk lEesyu lEiUu 
gq, FksA

---vkSj vc X;kjgoka lEesyu iqu% iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa vk;ksftr fd;k tk jgk gSA X;kjgosa 
lEesyu dk vk/kkj fo"k; ^fganh fo’o vkSj 
Hkkjrh; laLd`fr* r; fd;k gSA fganh dsoy ,d 
Hkk"kk ugha] ;g Lo;a esa laLd`fr Hkh gSA fo’o dh 
lcls vf/kd cksyh tkus okyh rhu Hkk"kkvksa esa fganh 
dk LFkku fu/kkZfjr gSA fo’o dh dqy tula[;k 
esa vuqekur% 18 izfr’kr fganh tkurs gSaA fo’o esa 
Hkkjr ds vfrfjDr jkt&dkt ;k dk;kZy;h Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk iz;ksx ekWjh’kl] Qhth] lwjhuke] 

^pyks ekWjh’kl---*
fganh dsoy ,d Hkk"kk ugha vfirq vius vki esa laLd`fr Hkh gSA  

11oka fo’o fganh lEesyu blh Hkko dks ifjyf{kr djsxk

ys[k% MkW- gjh’k uoy
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iksVZ yqbl fLFkr 
xaxkrkykc ij 
okjk.klh dh Hkkafr 
xaxk vkjrh dk HkO; 
vk;kstu fd;k tk,xk

x;kuk] usiky vkfn ns’kksa esa gksrk jgk gSA fo’o ds 
vusdkusd ns’kksa esa fganh dk iz;ksx O;olk;] f’k{kk] 
lkfgR; ;k lkaLd`frd ljksdkjksa ds :i esa gks jgk 
gSA ,sls ns’kksa esa] dgk tkrk gS fd nks djksM+ ls 
vf/kd izoklh vkSj vkfnoklh Hkkjrh; gSa tks bu 
iz;ksxksa dk nkf;Ro ogu dj jgs gSaA

fganh dk lkaLd`frd mn~?kks"k ekWjh’kl 
ds ^xaxkrkykc* ij 17 vxLr dh la/;k ls 
izkjaHk gks tk,xkA fons’kh izfrHkkfx;ksa ds fy, 
okjk.klh ls ^iwtk&izrhd* :i esa ,d fnO; migkj 
Hkh izLrkfor gSA ^xaxk&vkjrh* dk vk;kstu vkSj 
jkf= Hkkst ekWjh’kl ljdkj }kjk gksxkA ’kfuokj 18 
vxLr] 2018 dks izkr% 10 cts ^nhi&izToyu* vkSj 
osnea= ikB ls lEesyu dk fof/kor ^’kqHkkjaHk* Lokeh 
foosdkuan varjjk"Vªh; lHkk dsanz esa gksxkA 

blesa eap ij Hkkjr dh fons’k ea=h] vU; 
ea=hx.k vkfn vkSj ekWjh’kl ljdkj ds mUuk;d 
mifLFkr gksaxsA mn~?kkVu l= esa dqN fof’k"V 
yksdkiZ.k gksaxs ftuesa lEesyu&Lekfjdk] ljdkjh 
if=dk ^xxukapy* dk lEesyu fo’ks"kkad] ekWjh’kl 
dh gLrfyf[kr if=dk ^nqxkZ* dk izdkf’kr :i] 
jktHkk"kk&foHkkx ¼Hkkjr ljdkj½ dh if=dk dk 

fo’ks"kkad lfEefyr gSA lwpuk&izkS|ksfxdh ls lac) 
D;k yksdkfiZr gksaxs] bldh tkudkjh rHkh feysxh] 
le> yhft, tks gksaxs vizfre gksaxsA bl ftKklk 
dks Fkkes jf[k,A

X;kjgosa fo’o fganh lEesyu ds ijke’kZeaMy esa 
ekuuh; fons’k ea=h us fganh ds ikap fganh/kfeZ;ksa dks 
euksuhr fd;k gS%& MkW- v’kksd pØ/kj] izks- fxjh’oj 
feJ] MkW- jke eksgu ikBd] MkW- dey fd’kksj 
xks;udk rFkk MkW- gjh’k uoyA MkW- gjh’k uoy dks 
ijke’kZnkrk eaMy dk la;kstd ?kksf"kr fd;k x;k 
gSA buds vfrfjDr bl eaMy ¼lfefr½ esa nksuksa 
fons’k jkT; ea=h ekuuh; MkW- oh- ds- flag vkSj 
ekuuh; Jh ,e- ts- vdcj] x`g jkT;ea=h ekuuh; 
Jh fdju fjfttw] lfpo ¼iwoZ½ Jherh izhfr lju] 
la;qDr lfpo ¼fons’k izpkj½ Jh joh’k dqekj rFkk 
la;qDr lfpo ¼fganh ,oa laLd`r½ Jh v’kksd dqekj 
Hkh gksaxsA

lEesyu ds fy, tks ’kqHkadj cuk gS] mlds fy, 
,d izfr;ksfxrk dh xbZ FkhA Hkkjr ds jk"Vªh; i{kh 
eksj rFkk ekWjh’kl ds jk"Vªh; i{kh MksMks dk lgp;Z 
p;fur ’kqHkadj esa fpf=r gS tks lPPkh fe=rk dk 
|ksrd gS!
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شوی و، د هندي ژبې د هڅولو په یو شمیر برخو 

باندې خربې وشوې. د دې کنفرانس په پایله کې 

یوشمیر وړاندیزونه هم وړاندې شول. د هندوستان 

حکومت پریکړه وکړه ترڅو د ارزونې یوه کمیټه 

جوړه کړي، او دا تحلیل به تررسه کړي چې آیا دا 

وړاندیزونه په عمل کې پيل شوي او پدغه هکله کوم 

ګامونه اخیستل شوي ترڅو له 2015 څخه ټاکل 

شوي موخې السته راوړل يش. 

د بهوپال په کنفرانس کې چې مترکز یې په 

“هندي نړۍ: پراختیا او وړتیا” و، پدغه کنفرانس 

کې صدراعظم نریندرا مودي د اصيل میلمه په 

توګه هلته و، او دغه کنفرانس د بهرنیو چارو وزیرې 

سوشام سواراج تر مرشۍ الندې د بهرنیو چارو 

وزارت لخوا تنظیم شوی و. یو شمیر نامتو هندي 

پوهانو، پشمول د ډاکټر آشوک چکرادار هم هلته 

شتون درلود. پدغه کنفرانس کې د تیکنالوژۍ یو  

شمیر رشکتونو لکه ګووګل، اپل او مایکروسافت هم 

ګډون کړی و، او پدې هکله یې خربې وکړې چې 

څرنګه د خلکو لپاره په یو شمیر دوستانه سافتویرونو 

او اپلکیشنونو کې هندي ژبه راوستل يش. 

پدغه کنفرانس د کورنیو چارو وزیر راجنات 

سنګ د ملګرو ملتونو په ژبو کې د هندي ژبې 

شاملولو موضوع په هکله خربې وکړې، “که 

هندوستان کوالی يش د یوګا د نړیوالې ورځې لپاره 

177 رایې رسه یوځای کړي، ځکه نو څرنګه نيش 

کوالی ترڅو 127 رایې رسه یوځای کړي، چې د 

ملګرو ملتونو په رسمي ژبو د یوې ژبې شاملولو ته 

اړتیا ده. 

د ملګرو ملتونو اوسنۍ رسمي ژبې انګلیيس، 

فرانسوي، رويس، چینايي او عريب دي. له هغه وخته 

چې د 1975 د جنورۍ په 10 او 12 د لومړي ځل 

لپاره د ویشوا هندي سامیالن غونډه تررسه شوه، د 

نړۍ په بیالبیلو برخو کې 10 دايس غونډې تررسه 

شوي دي. د دغه کنفرانس وړاندیز په 1973 کې د 

راشرتاباهشا پراچار سامیتي، واردها لخوا شوی و. د 

دغه کنفرانس لومړنۍ برخه د سامیتي لخوا تنظیم 

شوې وه. د دغه کنفرانس موخه دا وه ترڅو پدې 

هکله خربې ويش چې څرنګه هندي ژبه کوالی يش 

د انسانانو په اوسني چاپیریال کې د خدمت کولو 

لپاره یو چینل يش.

صدراعظم او د 

بهرنیو چارو وزیره 

سوشام سواراج د 

2015 د هندي 

ژبې هڅولو د 10 

برخې کنفرانس 

کې میلمنو ته ښه 

راغالست وايي



n   اپریل – جون 2018        n wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n اپریل – جون 2018  

همکاري

8

لکه څرنګه چې 11 ویشوا هندي سامیالن د اګست په میاشت کې په 
موریشس که تنظیم کیږي، مونږ د دغې غونډې د یوې تیرې برخې اهمیت 

ته یوه کتنه کوو 

یو عايل تیر

مهامتا ګاندهي کله ویيل و، “یو هېواد پرته له ميل 

ژبې احمق ښکاري. زما نظر دا دی چې هندي کېدای 

يش د هندوستان ميل ژبه وي او باید وي.” د ګاندهي 

د خوبونو پوره کولو لپاره، د څو کلونو په ترڅ کې 

یو شمیر ګامونه اخیستل شوي ترڅو په هندوستان 

کې د ننه هندي ژبه وهڅول يش او عام يش او په 

نړیواله کچه یې په اهمیت باندې مترکز ويش. د 

دغه کارونو ترڅنګ، ترټولو لوی نوښت د هندي ژبې 

نړیوال کنفرانس و، چې د لومړي ځل لپاره په 1975 

کې په ناګور کې تررسه شو، ویشوا هندي سامیالن )د 

د هندي ژبې نړیوال کنفرانس( په هرو دریو کلونو 

کې یوځل تررسه کیږي او دغه کنفرانس د عامو وګړو 

د ژبې په توګه د هندي ژبې په دود کولو ډیره مهمه 

ونډه ادا کړې. سږکال د دې کنفرانس 11 برخه ده، او 

په موریشس کې تررسه کیږي، دا ځای د هندوستاين 

وګړو ډیر نفوس لري او دلته هندي مهمه ژبه ده. 

د ویشوا سامیالن هندي د 10 کنفرانس په ترڅ 

کې، چې د 2015 د سپتمرب 10 او 12 ترمنځ تررسه 

لیکواله: وینا سبلوک پټاک

صدراعظم نریندرا مودي په 2015 کې په بهوپال کې د ویشوا هندي سامیالن 10 غونډې ته وینا وړاندې کوي.
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jk"Vªfirk egkRek xka/kh us dgk 
Fkk] ^^jk"VªHkk"kk ds fcuk jk"Vª 
xwaxk gSA esjk ;g er gS fd 
fganh gh fganqLrku dh jk"VªHkk"kk 
gks ldrh gS vkSj gksuh 

pkfg,A** xka/khth dh mfDr dks lkFkZd djus dh 
fn’kk esa ns’k dh ljdkjksa us fganh ds izpkj&izlkj 
ds vFkd iz;kl fd,A blh Øe esa fo’o fganh 
lEesyu vk;ksftr djus dk eu cuk;k x;kA 
vxLr] 2018 esa 11oka fo’o fganh lEesyu dk 

vk;kstu ekWjh’kl esa fd;k tk,xkA bl izdkj ds 
dk;ZØeksa dk mn~ns’; ;gh gS fd vf/kd ls vf/kd 
yksx fganh dks viuk,aA oSf’od Lrj ij fganh dks 
igpku feysA fuLlansg ,sls vk;kstuksa ls mn~ns’; 
dh vkiwfrZ gqbZ gSA

11oka fo’o fganh lEesyu vxLr] 2018 esa 
ekWjh’kl esa gksxk] blh izLrko ds lkFk Hkksiky esa 
vk;ksftr 10oka fo’o fganh lEesyu lekIr gqvk 
FkkA ;g dk;ZØe 10 ls 12 flrEcj] 2015 dks gqvk 
FkkA igyh ckj fganh Hkk"kk ij dsafnzr bl lEesyu 

fganh dks ns’k dh jk"VªHkk"kk rFkk varjjk"Vªh; Hkk"kk cukus dh fn’kk esa 10oka fo’o fganh lEesyu 
mi;qDr eap fl) gqvk FkkA le; ds lkFk vc rks fganh dk mi;ksx Hkh c<+ jgk gS

ys[k% oh.kk lcyksd ikBd

xkSjo’kkyh vrhr
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eq[; i`"B% Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh us Hkksiky esa vk;ksftr 10osa fo’o fganh lEesyu dk mn~?kkVu fd;k FkkA bl volj ij Mkd fVdV Hkh tkjh dh xbZA bl vk;kstu esa Hkkjr dh 
fons’k ea=h Jherh lq"kek Lojkt] fof/k o vkbZVh ea=h Jh jfo’kadj izlkn ,oa e/; izns’k ds eq[;ea=h Jh f’kojkt flag pkSgku Hkh mifLFkr FksA Åij% fganh dk izpkj&izlkj c<+kus dh fn’kk 
esa vusd egÙoiw.kZ l=ksa dk Hkh vk;kstu fd;k x;k Fkk

esa 12 fo"k;ksa ij fopkj&foe’kZ fd;k x;kA Hkksiky 
esa vk;ksftr rhu fnolh; lEesyu esa vyx&vyx 
ppkZvksa ds ckn buls tqM+s mik; Hkh lEesyu esa is’k 
fd, x, FksA ;g r; fd;k x;k fd bu mik;ksa 
ij vey ds fy, dsanz ljdkj ,d leh{kk lfefr 
Hkh cuk,xhA ml lEesyu esa ljdkj dh vksj ls 
vk’oklu fn;k x;k Fkk fd tks flQkfj’ksa is’k dh 
xbZ gSa] mu ij gj laHko vey gksxkA Hkksiky esa 
vk;ksftr lEesyu dk vk;kstu fons’k ea=ky;] 
Hkkjr ljdkj }kjk e/; izns’k ljdkj ds lg;ksx 
ls fd;k x;k FkkA bldk eq[; fo"k; ^fganh txr% 
foLrkj ,oa laHkkouk,a* FkkA 

bl dk;ZØe esa eq[; vfrfFk Hkkjr ds 
iz/kkuea=h ekuuh; Jh ujsanz eksnh Fks tcfd fo’ks"k 
vfrfFk ekWjh’kl x.kjkT; dh f’k{kk o ekuo 
lalk/ku ea=h Jherh yhyk nsoh nqdu yNqeu FkhaA 
bl volj ij Jh eksnh us dgk] ^^nqfu;k esa Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk egÙo c<+ jgk gSA fganh dks 
le`) cukus ds fy, mls vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa ls 
tksM+uk gksxkA lkFk gh fMftVy bafM;k esa bldk 
mi;ksx c<+kuk gksxkA** blesa dqy 12 ’kSf{kd 
l= vk;ksftr fd, x, Fks & fxjfefV;k ns’kksa 
esa fganh] fons’kksa esa fganh f’k{k.k & leL;k,a o 
lek/kku] fonsf’k;ksa ds fy, Hkkjr esa fganh v/;;u 
dh lqfo/kk] vU; Hkk"kk Hkk"kh jkT;ksa esa fganh] fons’k 
uhfr esa fganh] iz’kklu esa fganh] foKku {ks= esa fganh] 
lapkj ,oa lwpuk izkS|ksfxdh esa fganh] fof/k ,oa U;k; 

{ks= esa fganh vkSj Hkkjrh; Hkk"kk,a] cky lkfgR; esa 
fganh] fganh i=dkfjrk vkSj lapkj ek/;eksa esa Hkk"kk 
dh ’kq)rk rFkk ns’k&fons’k esa izdk’ku% leL;k,a o 
lek/kkuA bl volj ij Jh eksnh us ^xxukapy* 
uked iqfLrdk dk Hkh foekspu fd;kA bl volj 
ij iqLrd ds ys[kd Jh v’kksd pØ/kj ,oa 
Jherh lq"kek Lojkt ekStwn FksA bl lEesyu esa 
dbZ izkS|ksfxd daifu;ksa us Hkh fgLlk fy;k FkkA 
blesa dbZ fons’kh daifu;ka tSls xwxy] ,Iiy] 
ekbØkslkW¶V] oscnqfu;k fganh ds lkFk&lkFk dbZ 
Hkkjrh; laLFkk,a tSls lh&Msd] dsanzh; fganh laLFkku] 
Hkkjr dks’k] jk"Vªh; foKku izlkj dsanz ’kkfey jghaA

bl volj ij dsanzh; x`gea=h Jh jktukFk 
flag us dgk] ^^ge tc 21 twu dks ;ksx fnol 
eukus ds fy, nqfu;k ds 171 ns’kksa dk leFkZu 
izkIr dj ldrs gSa rks fganh dks la;qDr jk"Vª dh 
vkf/kdkfjd Hkk"kk cukus ds fy, 127 ns’kksa dk 
leFkZu D;ksa ugha izkIr dj ldrsA** vHkh vaxzst+h] 
Ýsap] LiSfu’k] :lh] phuh o vjch la;qDr jk"Vª 
dh vkf/kdkfjd Hkk"kk,a gSaA fo’o fganh lEesyu dh 
ladYiuk jk"VªHkk"kk izpkj lfefr] o/kkZ }kjk 1973 
esa dh xbZ FkhA lfefr ds rRoko/kku esa izFke fo’o 
fganh lEesyu 10&12 tuojh] 1975 dks egkjk"Vª 
ds ukxiqj esa vk;ksftr fd;k x;k FkkA lEesyu dk 
mn~ns’; bl fo"k; ij fopkj&foe’kZ djuk Fkk fd 
rRdkyhu oSf’od ifjfLFkfr esa fganh fdl izdkj ls 
lsok dk lk/ku cu ldrh gSA
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 MEA او د مکسپوژر میدیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټد لخوا د

په استازیتوب چاپ کیږي. د مکس پوژر رسنیو ګروپ پته ده 
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انډیا. د هند لید مجله په کال کې شپږ ځله چاپ کیږي. ټول 

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

او یا انځورونه باید د هند لید مجلې په تصدیق رسه استعامل او 

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

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

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

نظریات لزوماً د MEA یا MMGIPL نظریات نه دي.

تاسو کولی شی مجله د الندې ځایونو څخه ترالسه کړی:

نزدې  د  هندوستان  د  لپاره،  راوړلللو  السته  د  مجلو  د  هندوستان  د 

ډیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.

        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA
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رسیزه
د ویشوا هندي سامیالن )د نړۍ هندي کنفرانس( 11 برخه به د اګست له 18 – 20 په موریشس کې تررسه 

يش، په دغه کنفرنس کې به له ټولې نړۍ هندي لیواله وګړي په یوه ځای کې رسه راټول يش چې د هندي 

ژبې میراث باندې ویاړي او نورې نړۍ ته یې رسوي. د هند لید په دغه ګڼه کې به مونږ د دغه مهمې پیښې 

تیر یادونه راژوندي کړ او دا به وګورو چې په 11 برخه کې به څه وړاندې يش.   

په تیرو څو میاشتو کې د هندوستان حکومت یو شمیر مهمو دپلوماتیکو غونډو او لیدنو بوخت کړی وی، یو 

شمیر دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې له مهمو موافقو او پایلو رسه پای ته ورسیدې. سویډن، انګلستان 

ټولګټو  اپریل په 19 – 20 کې د  په لندن کې د  او  او آملان ته د صدراعظم نریندرا مودي د بریايل سفر 

ایټالیا، فرانسې،  او  هېوادونو د حکومت د مرشانو  غونډې کې د هغه د برخې اخیستنې په هکله ولولئ. 

افریقا ته د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج د یو شمیر سفرونه په هکله  لوکزمبورګ، بلجیم او سویيل 

پوهاوی السته راوړئ. 

زمونږ د سفر په برخه کې، لکه څرنګه چې مونږ د دغه ځای سرتو خزانو باندې ګرځو، له مونږ رسه اودیشا 

ته راشئ: په پوري کې د لورد جګانات له ښایسته معبد څخه د راګهوراجپور د هرنمندانو تر ژوندي کيل 

او د کیوتاک د کوڅو تر ګڼه ګوڼې او د چیلیکا تر آرامه جهیل پورې.  

زمونږ د انځورونو په برخه کې، لکه څرنګه چې مونږ د روژې مبارکه میاشت ویاړو او د 2018 د جون په 16 

د کوچني اخرت په لور ځو، تايس به د هندوستان ښایسته جوماتونه حیرانه کړي. 

د سړک غاړې له زیږیدنې او د لوبې وړتیا له کبله تر نړیوال شهرت السته راوړلو، د لوړې درجې د هندوستان 

غشې ویشتونکې دیپیکا کوماري سفر به تايس زمونږ د سینام په برخه کې وهڅوي، مونږ په دغه برخه کې د 

مېرمنې لومړۍ له جوړونکو رسه خربې کوو، دا د دیپیکا کوماري د ژوند په هکله یو جایزه وړونکی مستند 

فلم دی. لکه څرنګه چې تايس د هغې د ژمنتیا او دا چې هغه څرنګه د ټولو ننګونو رسه خپل ګامونو وړاندې 

ږدې په هکله لولۍ، تايس به ورته احساسونو د هندوستان دنوي عرص د رپ موسیقی هرنمندانو په سفر 

کې پیدا کړئ، دې هرنمندانو هڅه کړې ترڅو له شعري څرګندونو څخه ګټه واخيل او له اوسني عرص رسه 

سم مهم ټولنیز پیغامونه خلکو ته ورسوي.   

په پایله کې د هندوستان د کریکټ لوبغاړۍ هربجان سنګ له ځانګړي مضمون څخه خوند واخلئ، هغه په 

دغه مضمون کې مونږ ته د اینډین پریمیر لیګ په هکله له دننه مالومات راکوي او دا چې 

د کریکټ میدان څرنګه نړۍ رسه یوځای کوي. 

 

راویش کامر
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پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 

د خپلواکۍ ورځ

سږکال هندوستان د خپلې خپوالکۍ 27 ورځ 

ملانځي. د نوي ډهيل په رسه کال کې به سرت 

جشنونه تررسه يش.

کله: د 2018 د اګست 15

چیرته: په ټول هیواد کې

د هېمیس میله

دا د الداک په معبدونو کې تر ټولو لویه میله 

ده، او د ګورو پادماسمباوا د زیږیدنې د کلیزې 

په ویاړه تررسه کیږي.

کله: د 2018 د جون 23 – 24

چیرته: الداک، جمو او کشمیر

د دري میله

د اروناچل پردیش د زیرو د سیمې اپاتاين قوم 

د کرنې دغه میله په دودیزو نڅا، سیمه ایزو 

سندر او نورو کلتوري اجراو رسه ملانځي.

کله: د 2018 د جوالی 5

چیرته: زیر، اروناچل پردیش

رات یاترا

دغه میله د جګانات له معبد څخه په پوري کې 

د ګوندیچا تر معبد چې ویل کیږي د هغه د ترور 

کور دی، د لورد جگانات، لورد باالبهادر او د االحې 

سوبهادار سفر ملانځي.

کله: د 2018 د جوالی 14

چیرته: پوري، اودیشا

امرنات یاترا

له ټولې نړۍ څخه به زرګونه زیارت کوونکي 

په جمو او کشمیر کې په دغې سختې کلنۍ د 

زیارت سفر کې ګډون وکړي ترڅو لورد شیوا 

ته دعاګانې وړاندې کړي.

کله: د 2018 اګست 26

چیرته: جمو او کشمیر

د چمپاکولو د کښتیو سیايل

دا د کیراال په ایلت کې د مار کښتیو تر ټولو 

پخوانۍ سیايل ده، او هرکال د کښتیو سیالۍ په 

موسم کې د پامپا په دریاب کې تررسه کیږي. 

لویې کښتۍ د بریا لپاره سیايل کوي او ګډونوال 

د کښتیو دودیز سندرې وايي. 

کله: د 2018 د جون 28 

چیرته: الپپوزو، کیرال
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