
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
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د روحانیت نوټونه
 د پنجاب، لودیانا د سري بایني صاحب کلي اوسیدونکي ورځ په 
موسیقي پیل او پای ته رسوي. خو هغه څه چې په ریښتیني ډول 
یې بایني صاحب د نورو څخه جال کړی یو ځانګړی دود دی چې 
هر ماشوم د وړکتوب څخه پخوانۍ موسیقي زده کوي. دوی ته 
د سندرغاړۍ روزنه ورکول کیږي او دودیزې آلې لکه دلربا، 

سرنګي، سیتار، تار شهنای او رباب هم زده کوي – دلته موسیقي 
د ژوند یوه الره ده. ماشومان سره له دې چې ښوونځۍ ته ځي او 
خپلې لوبې کوي خو بیا هم یوه ورځ د موسیقي ټولګي نه هیروي.

د نوښت پیل کول
په هند کې لومړۍ عمومي ټولټاکنې د 1951 	 

اکتوبر 25 څخه تر 1952 فیبروري 21 پورې 
ترسره شوې. د 75 میلیونه څخه ډیرو خلکو 

1949 کاندیدانو ته رایه ورکړه چې د الک سبا 
489 څوکیو لپاره یې سیالي کوله او د هغه وخت 

ترټولو لویه رایه اچونه ګڼل کیدله.

د هند لومړی څیړنیز ټیم چې 21 غړي یې لرل د 	 
1982 کال د جنوري په 9 انترکتیکا ته ورسیدل. 
مشري یې س. ز. قسیم کوله چې د بحر پیژندنې 
ملي انسټیټیوټ رئیس و، دې ټیم په انترکتیکا کې 
لومړنی څیړنیز ستیشن جوړ کړ او نوم یې ورته 

داکشین ګنګوتري کیښود.

سري چندراسیکرا وینکتا رمان د روښنایي پاشلو 	 
برخه کې کار کړی نوم یې د )رمان اغیز( ده او 

لومړنی هندی شو چې په 1930 کال کې یې د خپل 
کار لپاره د فزیک نوبل جایزه وګټله.

یو ښکلی ذهن
هندی ریاضي پوه او ستورو 
پیژندونکی اریابهاتا لومړی 
کس و چې ویې ویل ځمکه 
کروي ده او د لمر شاوخوا 

تاویږي.

براماګوپتا د خپل کار ریاضیکي 
ستوري پیژندنې لپاره مشهور دی 
چې ورته براماسفوتا سیدانتا وایي 

او د هند د راجستان ایالت څخه 
دی. هغه لومړی کس شوچې صفر 

یې د شمیرې په توګه وکاروه او 
ان د صفر سره د حساب قوانین یې 

جوړ کړل.

شکونتال ډیوي چې په 1939 زیږیدلې وه، 
د ریاضي حساب زړه راښکونکې حسابګره 

وه. کله چې اته کلنه شوه خپل مهارتونه یې په 
میسور او انامملي پوهنتونونو کې څرګند کړل. 

په 1980 کې هغې د دوه 13 عددي شمیرو 
ضرب په 28 ثانیو کې حل کړ)چې په تصادفي 

ډول غوره شوي اعداد و( او د ګینیس نړیوال 
ریکارډونو کتاب کې یې هم نوم لیکل شوی.

د هند 
خپل هیواد لږ نور اغیزې

هم وپیژنئ



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |89

اس��ت��ع��داده ل��وب��غ��اړي ه��اک��ي ک���وي. یو 
نو  کوله  لوبه  چ��ې  م��اش��وم  ه��ر  وخ��ت 
کیسه  اوس  خو  کاوه.  یې  کرکټ  یوازې 
خواته  هاکي  بیا  خلک  او  ده  بدلیدونکې 

زور کوي.
کې  کلونو  څو  تیرو  په  دولت  هند  د 
ډیر  لپاره  تشویق  او  پرمختګ  هاکي  د 
مالتړ کړی دی. ګټه یې مثبتې پایلې دي 
او ال وړاندې د ښې اجرا تمه کوالی هم 
لوبې  )هنده  انډیا  کیلو  د  چې  کله  شو. 
کوه( کمپاین پیل شو، ټولو ورزشکارانو 
ښه فرصت پیدا کړ که په ښوونځۍ کې و 
یا بل ځای کې. څو تګالرو کې بدلونونه 

راغلل او د ورزشکارانو او د روزونکو 
د  ش��وه.  ج��وړه  زیربنا  لپاره  پرمختګ 
ټولو  په  لوبغاړي  باید  لپاره  لوبې  هرې 
د  مخکې  شپه  یو  ما  وي.  تیار  کې  برخو 
لپاره تیاری ونیو. ته باید ځان  یوې لوبې 
او خوړو سمه  اوبو  د  ترڅو  ډاډمن کړې 
اندازه وخورې ترڅو په میدان کې په سمه 
خپل  باید  کس  یو  شې.  وکولی  لوبه  توګه 
په  خطر  څومره  چې  کړي  پالن  تګالره 
ټولو  چې  کله  نور.  داسې  او  ومني،  ځان 
اندازې برابرې شي، ته کولی شې ډاډمن 
پر مخ الړ شې او ښه اجرا وکړې. پداسې 
نارینه  او  حال کې چې پر دواړو د ښځو 
باندې ډیر فشار دی په ځانګړي ډول  ټیم 
اوس چې د المپیک مهالویش اعالن شوی 
اتل  نړۍ  د  سیالۍ  خپله  به  ټیم  ښځو  )د 
د نړۍ  او  پیل کړي  پر وړاندې  ټیم هالنډ 
پر  نیوزیالند  د  به  ټیم  نارینه  د  نمبر  پنځم 
وړاندې میدان ته الړ شي(، پیاوړې هیله 
شته چې هند به د سروزرو مډالونه وګټي.

داراج پیلې د ملي ټیم سره په 1989 کال کې 
خپله لوبه پیل کړه. د کپتان په حیث هغه خپل ټیم 
ته د 1998 او 2003 اسیایي لوبو اتلولي وګټله 

او ورته د راجیف ګاندي کېل رتنا او د پډما 
شري جایزه ورکړل شوه.

پورته: هارمن پریت سینګ )د 
کیڼ څخه دویم( او کمار وارون 

)ښي خواته لومړی کس( د 
سویلي افریقا او هند ترمنځ د 

هیرو ټاپ سکور پایلوبې ګټلو 
وروسته انځور ته والړ دي

الندې: د هند مندیپ سینګ 
)ښي( د خپلو ملګرو د 2020 

کال المپیک غوره والي سیالیو 
کې د ګول وهل لمانځي
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کار کوي او زه پوره ډاډمن یم چې دوی به 
د 2020 کال المپیک کې ځلیږي.

روزونکي،   – مرکزونه  څیړنیز  که 
 – ورکوونکي  تمرین  کوونکي،  اداره 
تګالره  شونې  غ��وره  چې  شي  وک��والی 
څخه  کنجونو  جزایي  د  او  ک��ړي  ج��وړه 
انجونې  زمونږ  کړي،  پورته  ګټه  اعظمي 
د  زمونږ  چې  شي  وک��والی  به  هلکان  او 
هاکي زرین دور بیرته را ژوندی کړي. د 
هند اوسني هاکي اداره د رهبري یا استعداد 
هیڅ کموالی نه لري مونږ د ګراها راید )د 
)ښځینه  ماریجنې  سجورد  او  ټیم(  نارینه 

چې  لرو،  روزونکي  څیر  په  ټیم( 
لوبغاړو  د  ی��ې  توګه  بریالۍ  پ��ه 
ډیر  هغوی  او  کړي  بدل  ذهنونه 
مونږ  ک��ړي.  ور  حمله  او  ډاډم��ن 
ټولو  تر  کې  ټیم  نارینه  د  اوس 
نارینه  د  هند  د  لرو.  خلک  غوره 

پاور  سینګ  منپریت  کپتان  ټیم  هاکي  ملي 
پاراتو  لوبغاړی دی. سریجیش  پیاوړی  یو 
چینګلیسانا  سونیل،  س.و.  روی��ن��دران، 
امیت  او  امیت روهیداس  سینګ کانګوجم، 
نړیواله  ټیم  دي.  لوبغاړي  موسمي  ګوده 
تجربه لري او ښه مهارتونه لري، زه باور 
کوم چې په المپیک کې ښه چانس لرو. لکه 
وکتل،  مو  کې  سیالیو  والي  غوره  د  چې 
زمونږ هلکانو روسېې ته د ضعیف سیال 
په  روسیې ضعیفوالی  د  او  وکتل  توګه  په 

وروستیو کلونو کې څرګند و!
م��ون��ږ الن���دې ه��م ګ���ورو چ��ې ډی��ر با 

ځوانه وینه ښه اجرا کوي او زه په پوره 
ډول ډاډمن یم چې دوی به په 2020 کال 

المپیک کې ښه وځلیږي

مندیپ سینګ، د هند 
 FIH هاکي فارورډ د

لوبو پایلوبه کې د شاټ 
وهلو پر مهال
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دا خو ټولو ته واضح ده چې هند په هاکي 
المپیک سروزرو  د  کې د بل هر چا څخه 
تاریخ کې  په  المپیک  ډیر مډالونه ګټلي! د 
ګټلي  مډالونه  اته  د سروزرو  هاکي  هند  د 
دي، چې نړۍ کې ترټولو ډیر دي. که څه 
هم دا د لسیزو پخوا خبره ده خو اوس یې 
لوبغاړي  زمونږ  او  لري  تقاضا  بیا  هیواد 
هم تیار دي چې دې هیلې ته ورسیږي. او 
لوبو  والي  غوره  المپیک   2020 توکیو  د 
د  باندې   2 او   1 نومبر  د  چې  و  شاهدان 
شوې  ترسره  کې  بوبانیسوار  په  اودیشه 
ښځینه  او  نارینه  هند  د  چې  ومولیدله  او 
د  او  روسیه  سیاالنو  خپل  ټیمونو  هاکي 
د  ورک��ړه.  ماتې  ته  اماراتو  متحده  عربو 
نارینه ټیم پوره بریا او د ښځینه ټیم د نمرو 
بریا هغوی ته د توکیو په المپیک کې ځای 

وګاټه.

درې،  تیرو  په  ټیم  نارینه  د  هم  څه  که 
پیاوړې  د  لخوا  عوامو  د  کې  کلونو  څلور 
خوښي او ستاینه احساس کړې، د ښځو ټیم 
خپل  ځای  نهم  کې  بندي  درجه  نړیواله  په 
کړی، خو بیا هم دوی هومره تشویق شوي 
دوی  د  کې  کلونو  دوو  تیرو  په  دي.  نه 
مهارتونو  او  پیاوړتیا  په  دوی  د  پرمختګ 
ددې  دی.  ن��ه  پریښی  ځ��ای  ش��ک  د  ک��ې 
غوره  کپ  اسیا  د  کال   2017 د  برسیره، 
په  خپلول،  مقام  دویم  لوبو  اسیایي  د  ګټل، 
 FIH د او  نیول  اتم ځای  نړیوال جام کې 
پر  جاپان  اسیاګټونکي  د  پایلوبه  لوبو 
پر  ته  المپیک  ټیم  ښځینه  زمونږ  وړاندې، 

الره رڼا خپروي.
د ښځو په ټیم کې د کپتانې راني رمپال 
ځانګړې  د  چې  شته  تنه  څو  یو  شمول  په 
ښه  وینه  ځوانانو  د  لري.  ارزښت  یادولو 

الندې )د کیڼ څخه ښي خوا 
ته(: د هند ښځینه هاکي ټیم 

لوبغاړي ناوجوت کاور، 
سویتا پونجا، د ټیم کپتانه راني 

رمپال او نفنیت کاور د چین پر 
وړاندې د ښځو اسیا کپ هاکي 
ټورنمنټ ګټلو وروسته، راني 

رمپال د امرتسر په کلسه هاکي 
اکاډمي کې د ورکشاپ پر مهال

د هند دولت په تیرو څو کلونو کې په هیواد کې د هاکي پرمختګ 
او تشویق لپاره ښه مالتړ کړی
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د توکیو المپیک ټکټ
هیلي شته خو فشار هم ډیر دی چې د هند نارینه او ښځینه هاکي 
ټیمونه د توکیو لپاره بریالي شوي او د راتلونکي کال  تیاری نیسي

لیکواله: دانراج پیلې
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پورته: ابراهیم ډیری وخت د 
هندي انسټیټیوټونو سره یوځای 

کار کوي. او دلته د )اوچته 
اودیسي( اجرا کې لیدل کیږي، 
چې د مالیزیا سوترا نڅا کمپنۍ 

او په بونیشوار کې د رودرکشیا 
بنسټ یې سره یوځای کړي چې دا 
بنسټ د بیچانندا سوین لخوا جوړ 

شوی، د اودیسي حرکتونو پخوانی 
اجرا کوونکی دی

راملي ابراهیم افسانوي ډیبا پرساد ډاس څخه اغیزمن و، دا هغه میرمن وه 
چې اودیسې یې نړۍ ته وپیژندله او په معاصر ډول یې بیرته ژوندۍ کړه

بدلونونو  لویو  څو  د  نڅا  دودیزه  هندي 
سره مخ ده. او اوس داسې پیژندل کیږي 
چې څرنګه دودیزه نڅا په پوره ډول په 

کار کوي. ټولنه کې  معاصره 
اودیسي  د  نڅاګر  چ��ې  څنګه  لکه 
احساسات د معاصر سټایل سره وړاندې 
لیدونکو  کوي، او د نڅا تولید د نړیوالو 
مونږ  کوي،  تعریف  سره  له  بیرته  لپاره 
د هغه څخه د دوامداره تشویق سرچینې 
د  شان  په  تل  د  وک��ړه.  پوښتنه  اړه  په 
سره،  مینې  خورا  په  او  رپولو  سترګو 
66 کلن هنرکار وویل: زه فکر کوم چې 
دا داسې یو څه نه دي چې په خلص ډول 
لوی  څخه  زما  خو  وکړم  اش��اره  ورته 
د  وهي.  ټیل  ته  مخ  ما  چې  دی  ځواک 
وخت تقاضا او د نورو اړتیا ما لپاره تل 
لومړیتوب لري. که څه هم، زه پوه شوم 
هومره  ک��وم  ک��ار  ډی��ر  څومره  زه  چې 
اوس  زه چې  اخلم.  کې  ژوند  بیرته  ډیر 

پیاله ډکه ده... خبرې کوم زما 
اوس وختونو کې، هنرکاران د هیواد 
دودی��زو  هند  د  ک��ې  برخو  ج��ال  ج��ال، 
یې  دا  او  کیږي  یوځای  سره  ښوونځیو 
دی  شونی  ډی��ر  دا  وي،  تصمیم  خپل 
په  څیر  په  بڼې  هنري  یوې  د  نڅا  چې 
نوی  هر  ده.  کې  ترویج  او  پرمختګ 
نوښتونه  نوي  ته  بڼې  هنري  دې  نڅاګر 
نڅا  هر  د  توګه،  په  بیلګې  د  ورک��وي، 
دودیز  له دې چې  پرته  تجربه  او  سټایل 
او  ک��ړي  تخریب  ی��ا  ورک  حرکتونه 
سره  نڅا  ډول  هر  د  ارزښتونه  پخواني 

ګډ کړي.

د هندي انسټیټیوت د ټولیز اطالعاتو څخه فارغه 
ده، هغې د Mycitylinks، د باهوبانیشوار ځایي 

کوچنۍ ورځپاڼې او The Pioneer مجلې سره کار 
کړی. هغه د موسیقي څخه خوند اخلي، د کتاب ټولونکې ده او مینه لری 

چې د سفرونو، موسیقي او نورو موضوعاتو په اړه لیکنې وکړي چې 
هغې ته په زړه پورې وي.
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کار  لږ  برخه کې مو خورا  غوښتل هغه 
کاوه.

مالیزیایي  تجربه  نڅا  هنري  هغه  د 
خپل  چې  ورکړ  توان  دې  د  ته  هنرکار 
بدلونونه راوړي او نوي نوښتی شی پیل 
کړي. هغه وایي: ځینې دودیز هنرکاران 
او نڅاګر په ورته وخت کې د چاپیریال 
هغوی  ګڼي.  معاصر  ځانونه  خپل  سره 
باور دي چې د دوی جوړ شوي  پر دې 
معاصر  سره  چاپیریال  دوی  د  کارونه 
لکه  نوښتګر  نڅا  پخواني  هند  د  دي. 
او  سرابای  مرینالیني  دیوي،  روکمیني 

چې  و،  خلک  معاصر  لکیا  کومودیني 
د دود په منځ کې یې عمل کاوه او دود 
مثبت بدلون کې یې رول لوبولی. زه هم 
ځانګړي  په  یم،  معاصر  کې  برخه  پدې 
کولو  وړاندې  په  مهارتونو  د  زما  توګه 

یم. معاصر  کې 
نڅا  د  هند  او  مالیزیا  د  اب��راه��ی��م 
دوی  د  او  ک��وي  مقایسه  بڼې  پخوانۍ 
او  هند  دواړه  وایي:  کتنه  په  ته  بدلون 
له  ډولونه  معاصر  نڅا  خپل  د  مالیزیا 
ریښې  اسیایي  چې  کوي  تعریف  سره 
همدارنګه،  سرچینې.  لویدیځې  نه  لري 

زه تل داسې احساس لرم چې معاصر هنرونه راتلونکی وړاندې کوي او د معاصر اجراګانو 
هنرونه به د طبیعي پروسې برخه وګرځي. او ورته د نڅا بڼې د بدلون په سترګه لیدل کیږي

راملي ابراهیم
د سوترا بنسټ هنریز ډایریکټر

د سوترا بنسټ
به 1983 کال کې ابراهیم د 

سوترا نڅا تیاتر پیل کړ. کله یې 
چې د مالیزیا، کواللمپور په نیت 
پریښود هغه داسې فکر کاوه چې 
د نړۍ ټولو برخو کې دودونه د 

وخت په تیریدو د چټک بدلون په 
حالت کې دي او د اجرا داسې یو 
مرکز ته اړتیا لیدل کیږي چې د 
نوې تکنالوژي او چټک نوښت 
سره سمبال وي چې نه یوازې 

په هند کې وي بلکه د نڅا نورو 
ځایونو کې هم وي.

د خپل نصیب سره نڅا 
کول

په 2018 کال کې د راملي 
کوښښونه د پولو څخه هاخوا 

واوښتل او هغه ته د هند ترټولو 
لوړ ملکي ویاړ، پډما شري 

ورکړل شو. دا جایزه د هغه د 
السته راوړنو لست کې اضافه 
شوه. د هنر اجرا برخه کې د 

هند لوړه اداره، د سنګیت نتاک 
اکاډمي هم د ابراهیم کوښښونه 

او برخه اخیستل په اودیسي کې 
وپیژندل چې دواړو هیوادونو کې 
یې د نڅا سناریو بدلون کې رول 

درلود.

جسمي حرکتونه

ولسمشر رام نات کوینډ د پډما شري جایزه ډاټوک راملي ابراهیم ته د ملکي تفویض مراسمو 
په ترڅ کې په راشترپتي بهاون کې ورکړه
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د  زه  کړ.  تعقیب  توګه  په  قسمت  خپل 
سیډني نڅا کمپنۍ سره یوځای شوم. خو 
ما د اسیایي تمدنونو، د هغوی تاریخ او 
زه  او دې  لرله.  خیالونو سره هم عالقه 

هند او د هند دودونو سره بلد کړم.
د  غړیتوب  ګروپ  نڅا  هنري  لوي  د 
ځکه  نشول  المل  حرکتونو  نوښتګره  ده 
ادیار  د  نتیام  بهارت  بیا  ابراهیم  چې 
ولوست.  الندې  روزن��ې  د  لکشمن  ک. 
او  نڅا  هنري  دواړو  د  وویل:  ابراهیم 
معلوماتو  اړه  په  نڅا  معاصرې  لویدیځ 
او زدکړې پر ما ښه اغیز وکړ او خپل 
الره مې پیدا کړه. دا ټولو زما د لویدیځ 
ستاینې  موزیک  پخواني  او  معاصر 
خیالونو  فلسفې،  د  زما  همدارنګه  او 
معاصر  ژوندي  د  سره  بڼو  تیاتري  او 

په څیر سمون درلود.  بیان  هنري 
دوام  ته  څیړنې  خپلې  ابراهیم  خو 
وموند.  یې  اودیسي  چې  ترڅو  ورک��ړ 
د  چې  پوهیدلم  دې  پر  زه  وای��ي:  هغه 
په  اجرا  او  زدکړه  بڼو  هندي  پخوانیو 
تعهد  ژوند  ټول  د  او  ده  ننګونکي  خپله 
ته اړتیا لري. ما باید ال نور هم کوښښ 

کړی و ځکه چې د هند څخه نه وم. 
مذهبي  افسانوي  اودیسي  د  ابراهیم 
کړه،  تعقیب  ډاس  پرساد  ډیبا  ښوونکې 
ته  نړۍ  څخه  نږدې  له  اودیسي  چې  چا 
دې  پر  مونږ  وویل:  ابراهیم  وپیژندله. 
شي.  ج��وړ  به  تاریخ  چې  پوهیدلو  نه 
مو  مینه  یوازې هغه څه کول چې  مونږ 
سره  پروګرامونو  د  مونږ  لرله.  ورسره 
شوي  مقرر  خپل  یې  مونږ  چې  تللو، 
خپل  د  نظر  په  زما  رسولو.  ته  تقدیر 
چې  مو  څه  او  وه  کوم  چې  مو  خوښه 

ښي اړخ: ابراهیم د 
خپل زدکوونکو سره د 
سوترا نڅا اکاډمي کې 

په مالیزیا کې

الندې: ابراهیم د ممبی 
په اورلي ښوونځۍ 

کې د ماشومانو لپاره 
ورکشاپ برابروي
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د ګروپي نڅا او اودیسي 
یوځای کول، د ابراهیم 

اجرا یو لیدل شوې 
منظره ده. په مالیزیا 

کې د استاد د اودیسي 
معاصره بڼو اجرا
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د هند پخوانۍ نڅا نوښتګر لکه روکمیني دیوي، مرینالیني سرابای او 
کومودیني لکیا معاصرې څیرې وې چې د دود په منځ کې یې کار وکړ او په 

بدلون کې یې برخه واخیستله

دودونه باید د اړین بدلونونو او پرمختګونو 
له الرې مطالعه، تمرین او وساتل شي. په 
چې  چیرته  سره،  هند  د  توګه  ځانګړي  
زښت ډیر دودونه، رواجونه او هنري بڼې 
څیړل  وخت  پر  اړتیا  د  چې  لري  شتون 
هنرمنداونو  ولې  چې  دلیل  یو  غ��واړي. 
دودونو  هندي  د  څخه  نړۍ  د  مفکرینو  او 
اغیزمن  ورڅخه  یا  او  اوښتي  عملونو  په 
هند  د  کله  کله،  نړیوال ستیج کې،  په  دي. 
فرهنګي غنا ته د دوامداره دودونو تکامل 
چې  کیږي  ورکول  تړاو  میراث  هنري  او 

د وخت په تیریدو ډیر شوي.
ډات��وک  مالیزیایي  هنرکار  داس��ې  یو 
 2018 په  چې  چا  دی،  ابراهیم  راملي 
اجرا  هنري  اودیسي  د  ش��ري  پډما  ک��ال 
چې  وګاټه،  لپاره  اخیستلو  برخه  د  کې 

پخوانیو  د  واال  موسیقۍ  او  اجراکوونکي 
کیسه  خیالي  ی��وه  څخه  متنونو  ه��ن��دي 
اجراکوونکي  متعهد  اودیسې  د  غ��ږوي. 
لسیزو  درې  تیرو  په  ابراهیم  نڅاګر،  او 
ته  پولو  نڅا  د  سره  بڼې  نڅا  خپل  د  کې 
تجربې  سره  تولید  د  ورک��ړې،  پراختیا 
کوي  یوځای  یې  سره  حسونو  د  او  کوي 
زړونو  کوونکو  ننداره  ورځ  نن  د  ترڅو 
نڅا  په هنري  ابراهیم روزنه  د  ته کښیني. 
د  چې  وکړه  مرسته  سره  اودیسي  د  کې 
پروګرام  دا  سره  حرکتونو  معاصر  هغه 

اوس د نړیوال ستیج سره تړاو لري.
هنري  د  سفر  نڅا  د  زما  وایي:  ابراهیم 
په  ما  شو.  پیل  څیر  په  زدکوونکي  نڅا 
مې  کله  چې  لوستله  انجنیري  کې  آسټرالیا 
د  مې  دا  او  شو  پام  ته  ځواک  حرکتونو  د 

روکمیني دیوي
هغه د بهاراتانتیام حرکتونو سره څومره 
اصالحات نور هم راوړي، روکمیني 
دیوي د موسیقي ملګرتیا، د سندرو 

انتخاب، جامو او د سټیج پر سر اجرا ته 
ځانګړی پام درلود.

کومودیني لکیا
د هغه نڅاګر حرکتونو کار د دودیز تخنیکونو او 

معاصرې بڼې پیوند السته راوړلو کوښښ وکړ. دا 
حرکتونه اوس کالسیک ګڼل کیږي، او څو نوښتونه 
چې هغه رواستې هغه اوس د کتک اجراګانو سره 

کارول کیږي.

مرینالیني سرابای
د هند پخوانۍ ډول یوه پیژندل شوې نڅاګره او د 

معاصر حرکت کوونکو څخه چې د خپلو تجربو او 
کالسیک نڅا لپاره مشهوره ده. هغه به بهارتانتیام، 

موهیني یتیام، کوچیپودي او کتکالي کې روزنه 
لیدلې وه.

پخواني معاصر خلک
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د عمرونو نڅا
د نڅا مالیزیایی روزونکي، راملي ابراهیم لپاره نڅا یوه 

تکاملي پروسه ده. د هنري نڅا په څیر معاصرو نڅا فارمونو 
کې روزنه، په پخوانۍ هندي نڅا کې د پډما شري جایزه 

ګټونکي بدلونونه په دودونو کې د عصریتوب غوره بیلګې دي
لیکواله: شرابستي ملک

د مالیزیا نڅاګر 
راملي ابراهیم او 

جنوري لو په نوي 
ډیلي کې د نړیوال 

د اودیسي نڅا محفل 
پرانیستغونډې پر 

مهال د نڅا اجرا کوي
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ایشیتا ګویل یوه ډیلي میشته ژورنالیسته ده. د 
انډیا ایکسپریس سره د لنډمهال کار وروسته، 
هغه په فعاله ډول د هند په میراث او اوسنۍ 

چارو په فعاله ډول لیکنې کوي

د کډوالو کمپونو کې کار کول
سویلي  او  افریقا  په  هغه  کار  اوپادیای  د 
امریکا کې ډیر جګړه ځپلو او کډوالو سیمو 
له  پرته  کې  شپه  په  وایي:  هغه  رسولی  ته 
ډیر  وتل  ماشومانو  او  ښځو  د  روښنایي 
سره  ریښتیا  په  هغوی  دی.  کار  خطرناک 
د وسې سره برابر حل الرو ته اړتیا لري. 
کله چې ته هغوی ته د دې روزنه ورکړې 
چې په خپله یې جوړ کړي، تاسې یو چټک 
لیدلی شئ. هغو د ځواکمني احساس  بدلون 

کوي.

د دندو ډیروالی
سیمه  د  توګه  فعاله  په  نوښت  LEDسفري 
ایزو ځوانانو په روزنه کې ونډه لرله ترڅو 
او سولري  د کوچنیو شبکو  په موثره ډول 

تختو ساتنه وکړي. سیمه ایز خلک زمونږ 
د تکنالوژي اصلي استعمالوونکي دي، چې 
ته د کوچنیو نوښتګرانو  کیدای شي هغوی 
په څیر روزنه ورکړل شي ترڅو د بریښنا 
وساتي.  ډول  دوامداره  په  پروسه  ورکړې 
هلته  چې  انتخابوو  ځایونه  مونږ  لومړی 
دندې  او  وي  السرسی  لږ  ته  انرژۍ  پاکې 
نه وي. مونږ خلکو ته روزنه ورکوو چې 
ترڅو  کړي  استعمال  څرنګه  تکنالوژي 
پرمختګ  کې  ژوند  ورځیني  په  هغوی  د 
راشي. کوالی شو هغوی ته درس ورکړو 
کړي  ډیزاین  سیستم  بطرۍ  د  څرنګه  چې 
څه  چې  وکړي  مرسته  سره  هغوی  ترڅو 
د  او  کړي  کنټرول  بریښنا  سولر  د  ډول 
نورو  او  څراغونو  ګروپونو،  تختو،  سولر 
شیانو کې استعمال کړي. په دې ډول مونږ 
فعالیتونو  اقتصادي  سیمې  د  شو چې  کولی 

جوړولو کې مرسته وکړو.
د ټولې نړۍ د ملتونو بریښنایي تیم سره 
استعمال  په  تکنالوژي  داس��ې  د  ټول  چې 
LED ،متعهد و چې شین راتلونکی ولري
الرو  حل  خلص  او  ګډې  د  نوښت  سفري 
نسلونو  راتلونکي  چې  هواروي  الره  لپاره 
ته یو چانس ورکړي ترڅو د اقلیم بدلون پر 

وړندې پیاړي پاتې شي.

خلک په ریښتیا سره 
د پیرلو وړ حل الرو 
ته اړتیا لري او کله 

چې ته هغوی ته 
روزنه ورکړې چې 

په خپله یې جوړ کړي 
بیا یې ډیره ستاینه 

کوي او کولی شئ یو 
فوري بدلون وګورئ. 

هغو د پیاوړیتوب 
احساس کوي!

ګویندا اوپادیای
بنسټ ایښودونکی او اجرایوي رئیس، 
LEDسفري نوښت

د کیڼ څخه ښي خوا ته )د 
ساعت په دوران برابر(: 

اوپادیای په بِهار کې د روزنیز 
ورکشاپ غوره زدکوونکو 

ته جایزې ورکوي، اوپادیای 
همداسې روزنیز پروګرام په 
رواندا کې په الره اچولی، یو 
لمریز الکین د روندا کډوالو 

کمپ کې د پالستیکي بوتلونو 
څځه جوړ شوی، اوپادیای 

په کینیا کې د بریالي روزنیر 
پروګرام وروسته
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لرو سیمو ته رسیدل
د کاربن نړیوال کموالي په کمپاین کې هند 
وزیر  لومړي  ځکه  دی،  مخکښ  ټولو  تر 
ملګرو  د  ک��ال   2019 د  م��وډي  نریندرا 
ملتونو اقلیم غونډه کې په نیویارک کې نړۍ 
ته وویل چې موخه یې تر 2022 کال پورې 
د 175 ګیګا واټه د بیا نوي کولو وړ انرژي 

تولید دی.
د ټاټا پاور او راکر فیلر په څیر بنسټونه 
پدې برخه کې لویه پانګونه کوی او اعالن 
یې کړی چې د 10,000 بیا نوي کولو وړ 
میلیونه  نږدې 5  په جوړولو  کوچنۍ شبکو 
نو  کړي.  برابره  بریښنا  پاکه  ته  کورنیو 
اړین  رول  د LEDسفري  کې  حال  پداسې 

دی.
کې  سیمو  پرتو  لرې  په  وایي:  اوپادیای 
د  پانګو  سولري  نورو  یا  شبکو  کوچنیو  د 
موثریت لویه ستونزه د هغوی څخه نظارت 

یوه  دی.  ک��ار  ل��وی  او  قیمته  ډی��ر  چې  ده 
د  شبکې  دا  ترڅو  کیږي  لیدل  اړتیا  چټکه 
مصنوعي هوښ حل الرو او IoT )د شیانو 
د  سره  دې  نو  کړو،  یوځای  سره  انټرنټ( 

سولري پانګو د ژوند مهال اوږدیږي. 
 AI یو  LEDسفري  لپاره،  موخې  دې 
کولی  ځواکمنه  آله  هارډویر  چې  کړ  جوړ 
دی،  سینسر  هیلت  هیلیو  یې  ن��وم  ش��ي، 
شي  ک��والی  چې  ده  الره  حل  ارزان��ه  یو 
کوچني/   او  وکړي  نظارت  څخه  سولرونو 
وړوکي شبکې د پاکې انرژي بریښنا لپاره د 
مسولیت مالتړ کوي، د سولري تختو تولید 
خدمتونو  د  ته  سیمو  لرې  او  کوي،  چک 
او  ورک��وي،  راپ��ور  یې  ته  څانګو  ساتنې 
او که چې د سمیدو  معلومات تحلیل کوي، 
اړتیا وي، وړاندیز کوي یې، چې  ته  عمل 
دې کار سره به د تولید کچه 20 سلنه لوړه 

شي. 

د LEDسفري نوی 
حرکت ځیرک هیلیو متعهد 
دی چې د دوامداره انرژي 

چټک استعمال سره )د 
ګرما پرته روښنایي( 

راوړي. د ځیرک حل 
الرو سره، او دې سره 

کار کوي چې د لمر 
روښنا وړیا او غیر محدود 

سرچینې د دوامداره 
انرژي سرچینو باندې 

واړول شي.

د لمر ځیرکتیا 
سره پر مخ تلل

پورته )د کیڼ څخه ښي خوا ته(: ویاړلي ماشومان د خپلو سولري ګروپونو سره انځور ته 
تیاری نیولی چې د ورځني ایسته اچول شیانو لکه بوتلونه او مرتبانونو څخه جوړ شوي ول.
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یوه کوچنۍ ښوونځۍ چې د بِهار په لرې سیمه 
کې پرته ده، د زنګ په وهلو د ټولګیو پیل 
پداسې حال کې چې زدکوونکي  اعالنیږي. 
هغوي  شي،  داخل  ته  ټولګیو  کوي  کوښښ 
یی  شیشه  شوي  درز  قطۍ،  شوې  استعمال 
بوتلونه او هر ډول سیمان د ځان سره لري. 
کله چې ښوونکي د چوپ شئ اواز وکړي او 
ټول په کار کولو پیل وکړي، په مهارت سره 
د بیا استعمال وړ مواد سره یوځای کوي او 

لمریز ګروپونه ورڅخه جوړوي.
د دې کار ترسره کیدل په لرې پرته سیمه 
ایالت کې  په  بِهار  د  بریښنا کلي کې  بې  او 
ویاړ  په  زدکوونکي  خو  ده.  نه  وړ  باور  د 
وړان��دې  ته  ښوونکي  خپل  ګروپونه  سره 
ک��وي، او خ��وښ دي چې د ځ��ان س��ره یې 
تکنالوژي   – پاکې  د  ویسي.  ته  کورونو 
بنسټ ایښودونکی او اجرایوي رئیس ګویندا 
اوپ��ادی��ای وای���ي: زم��ون��ږ د LEDس��ف��ري 
نوښت موخه د همدې کار کول دي – ترڅو 
نړۍ  او  کړو  غیرمتمرکزه  انرژي  لمریزه 
ټولو کنجونو ته یې په ساده بڼه ورسوو چې 
ان  او  کیږي  کارول  ورکې  سیمان  او  قطۍ 
ماشومان هم کوالی شي چې سره یوځای یې 
کړي. نوم یې د سواحلي ژبې )په ختیځ افریقا 
اخیستل  څخه  کوي(  خبرې  پرې  خلک  کې 
مونږ  ده.  سفر  رڼا  د  د  یې  معنی  او  شوی. 
خلکو ته دا ښکاره کوو چې څه ډول د خپلې 
بریښنا سرچینه جوړه کړي، او بیا هغوی یې 
نورو ته زده کوي – همدا راز، دا ټوله نړۍ 

روښانه او پیاوړې کیږي.

د تیارو کنجونو رڼا کول
ارا ولسوالۍ، کوچني کلي مدانپور  بِهار،  د 
یې  کې  دوران  کوچینوالي  اوپادیای  د  چې 

د  څخه  لومړیو  د  هغه  نوه  لرله،  نه  بریښنا 
انرژي په ارزښت پوه شو. د فوربس مجلې 
ټیټ  څخه  کلونو   30 د   30 غ��وره   2016
دوامداره  د  او  دی  هم  ډلې  له  عمرلرونکو 
انرژي متخصص دی وویل: دا ماته ښکاره 
وه که مونږ غوښتل چې پاکه انرژي راوړو 
خبر  ته  خلکو  پورته  به  څخه  الندې  له  نو 
شي.  ازاده  ان��رژي  ترڅو  کیږي  ورک��ول 
د  مونږ  ډول  دې  په  ک��ړه:  ډی��ره  اوپ��ادی��ای 
کلي سطح ته تغیر راوستی شو، ما د همدې 
کړ،  پیل  نوښت  LEDسفري  سره  موخې 
پوړیز  استعمال روزنې څو  انرژي  پاکې  د 
ماموریت، د دندو پیداکیدلو سبب ګرځي او 
تکنالوژي د اقلیم بدلون لپاره کارول کیږي.

پورته: ګویندا اوپادیای د 
بِهار، مدانپور کلي کې د 
DIY سولري ګروپ په 

اړه یو روزنیز سمینار 
ورکوي

ګویندا اوپادیای په 2016 کال کې د اسیا 21 ځوان رهبرانو مقام وګاټه، 
چې د اسیا-پاسفیک د بیالبیلو بدلون راوړونکو مخکښه شبکه ده چې د 

ښې نړې جوړولو لپاره متعهد دي



نوښت
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د نوي کارونو پیل په نسل کې، ټولنیز موضوعات اوس په مستقیم ډول په سیمه 
ایز هند کې پر پرمختګ اغیز کوي او اوس د هیواد ګوټ، ګوټ څخه د پاک – 

تکنالوژي نوښتونو سره یې ستونزې حل کیږي

د رڼا سفر
لیکواله: ایشیتا ګویل

پورته )د کڼ څخه ښي خوا ته(: ځوان 
نوښتګران د سولري ګروپونو په اړه 

یو ورکشاپ کې ګډون کوي چې د 
LEDسفري لخوا جوړ شوی
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وینایک سوریا سوامي یو ډیلي میشته ژورنالیست 
دی. هغه په میخانیک انجنیري کې لسانس 

لري او د هند بحري ځواکونو سره یې د کښتۍ 
جوړونکي په توګه کار کړی. د ځوانۍ څخه هغه د نور کارونو 

ترڅنګ لیکوال هم دی، هغه خپل مسلک ژورنالیزم ته واړاوه ترڅو 
د لیکوالۍ او سفر لپاره خپله مینه ښکاره کړي.

کیدل  ښکاره  ستړې  څخه  ساتلو  ځای 
او دلته وه پردې ښه ساتل شوي سړک 
او  و  تیر شوی  غرونو  له  باندې، چې 
د مازدیګر لمر په لویدو و، پوهه شوم 
چې د ډیرو خلکو لپاره دا لنډې جوړې 
ترڅو  لري  ارزښت  شوې الرې څومره 
څه  )که  پاتې  تړلي  سره  فرهنګ  خپل 

هم لرې اوسي( او خپل ژوند وکړي.
د  کې  سپیتي  په  یې،  ورځ  سبا  په 
ګرځیدو لپاره ما یو سکوټر کرا کړ. زه 
لومړۍ په کیګمپا کې تم شومه، چې د 

سپیتې درې لوی مندر دی او زه یې د 
ننوتلم، ګرم ځای چې  ته  عبادت ځای 
د عبادت سندرې ورکې ویل کیدې، زه 
د  ماته  پنډتانو  کیګمپا  د  کړم.  ارامه 
چې  پرانیسته.  کوټه  پخوانۍ  یو  ارمۍ 
ګانو څخه  د کوچنیو کړکۍ  یې  یوازې 
کوټې  ارامه  دا  یوګا  د  لرله،  رڼا  لمر  د 
ډول  پوره  پو  لپاره  ارامۍ  روح  خپل  د 

غوره ځایونه دي.
د  ما  کړ،  پیل  سفر  دا  ما  چې  کله 
د  که  خبر  خدای  کاوه  فکر  سره  ځان 
هم  څه  که  ولرم،  کیسه  ښه  لپاره  ویلو 
میز  لوی  په  خوړو  د  روهیت  د  شپه 
هغه  هر  چې  شوم  پوهه  زه  وم،  ناسته 
څه چې د کیسې لپاره غواړم ولیکم زه 
یو  کیسو  سفر  د  او  وګورم،  پاس  باید 

ژوند و!

ښي اړخ: د بحر سطح څخه 
14200 فوټه لوړ، کیبر په 
اسیا کې په دوامداره ډول 

اوسیدونکي لرل

الندې: د پن درې ملي پارک 
کې هغه سړک چې د موډ کلي 

څخه اخوا روان دی. موډ د 
نورو ډیرو همالیایي سیمو په 

څیر لري پرتې اوبه شوي شنه 
ځایونه دي چې د تیږو غرونو 

منځ کې پرتې دي



سفر
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تاسو د لنګزا ښکلی کلی لیدلی شئ چې د بودا لویه 
مجسمه لري یا په هیکیم کې د نړۍ تر ټولو لوړه پوسته 

خانه کتلی شئ

د پِن درې ملي پارک
د لوړو څوکو منځ کې پروت دی، د پن 

درې ملي پارک د نباتاتو او څارویو 
بیالبیل ډولونه لري او د سپیتي وچو 

ځایونو لپاره د ښه راغالست ارامښت دی. 
د موډ کلي پورې د موټر سړک تللی دی، 

چې د پارک پوله ده.

د کزا څخه واټن: 49 کیلومتر

د چندرتال جهیل
په 4270 متره لوړوالي کې یو یخچالي 
جهیل دی او د سړک پر سر د منالي – 

کزا الره کې پروت دی او د شاوخوا 
لوړو غرونو ښکلی او ښایسته عکس په 

کریستالي پاکو اوبو کې ښکاره کوي. 
د جذابه تجربې لپاره یوه شپه بیرون په 

ستورو روښانه آسمان الندې تیره کړئ. او 
12-10 کیلومتره غره ختل غواړي ترڅو 

جهیل ته ورسیږئ.

د کزا څخه واټن: 58 کیلومتره

دکي د پنډتانو استوګنځای
د کي عبادتخانه په سیمه ایزه لهجه ورته 
)کي ګمپا( وایي، د سپیتي لویه عبادتخانه 

ده او د مخروطي تپې شاوخوا جوړه شوې. 
د ځانګړې جوړښت له کبله دا ټوله بنا د 

یو اوسپنیز کانکریټ بنا په څیر ښکاري. 
ګمپا نږدې د 350 پنډتانو او زده کوونکو 

کور دی.

د کزا څخه واټن: 16 کیلومتره

څه باید وګورو

کڼ اړخ: د پِن دره کې 
کونګري ګمپا خواته د 
ښوونځۍ زده کوونکې 

د یوې لهزې څخه خوند 
اخلي

الندې: ټبو ګمپا 
)عبادتخانې( د ننوتلو الر 

– د سپیتي دره کې 1000 
کلن مندر کزا ته نږدې 



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |73

ماته  څوکو  لوړو  سپیتي  د  چې  کړې 
هرچا  کې  منځ  په  لیلیې  د  کتلې.  ښکته 
په  څخه  هوا  ښې  د  چې  ک��اوه  کوښښ 
سیالنیانو  د  چا  بل  تر  اخیستلو  ګټه 
جال  ځانته  م��ا  وګ���وري.  ځایونه  ډی��ر 
سره  پیالې  چای  ګرم  د  درلود  لیدلوری 
الړم او د سهار ډوډۍ مې وخوړه او بیا 
چې  مالک  هغه  شو،  مل  راسره  روهیت 
هغه  لرم.  ورسره  تړاو  کلک  ملګرتیا  د 
ملي  درې  پن  د  چې  وکړ  وړاندیز  ماته 
او  لرې  کیلومتره   70 چې  وګورم  پارک 
یې   Enfield  72 خپل  ویسې  دې  خیر 
چې  ما  راکړ.  لپاره  ورځې  هغه  د  راته 
او خپل سفر مې  50 کلن ښامار چلوه، 
و.  سفر  ښکلی  ژوند  د  زما  دا  کړ،  پیل 
خالف  پر  سپیتي  د  څوکې  درې  پن  د 
پر رنګارنګ ګالنو پوښل شوې وې، او 
الره  موټر  د  و.  ځای  پورې  زړه  په  ډیر 
خپل  بیا  ما  وه،  تللې  پورې  کلیو  موډ  د 

بابا  پن  د  او  کړ  تم  هلته  سایکل  موټر 
پاس ته پیاده الړم چې ورزش وکړم.

لوړوالي  په 4000 متره  که څخه هم 
لږ  ساعت څخه  یو  د  کمښت  هوا  د  کې 
کړم،  وارخصا  لپاره  تنفس  د  کې  وخت 
همالیایي  چې  کړ  پیدا  چانس  ما  خو 
ښکر  اړون����دې  سیمې  )د  ای��ب��ی��ک��س 
لرونکې اوزې دي( وګورم. یوازې ومې 
او  واخلم  یې  انځور  یو  چې  شو  کوالی 

په شاوخوا غرونو کې وختله. بیا الړه 
تیره  څخه  کزا  د  کې  راتګ  په  بیرته 
ورکړ  دوام  مې  ته  الرې  خپلې  او  شوم 
د  چې  ورسیدم.  ته  کلي  هیکیم  د  ترڅو 
دی،  پروت  لرې  کیلومتره   52 کزا څخه 
خانه  پوسته  لوړه  ترټولو  نړۍ  د  هیکیم 
فوټو   15000 یې  ل��وړوال��ی  چې  ل��ري 
په  بیرته  چې  څنګه  لکه  رسیږي.  ته 
کیدم،  ښکته  ته  کزا  سړک  بادلرونکي 
ماښام نږدې و او دا غرونه د دې ښکلي 

پورته: یو ځوان ایبیکس د پِن 
درې ملي پارک په وچه سیمه 

کې انځور شوې

الندې: په هیکیم کې پوسته 
خانه. چې 14576 فوټه 

لوړوالي کې پروت دی، او د 
نړۍ ترټولو لوړه پوسته خانه 

ده چې کارونه ورکې روان دي



سفر
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زه د ماښام په اته بجو کزا ته ورسیدم 
شوم،  روان  لور  په  لیلې  موسټاچ  د  او 
زه  و.  کور  زما  لپاره  اون��ۍ  یوې  د  چې 
د  چې  ش��وم  اشنا  س��ره  روهیت  د  هلته 
هغه  و.  څخه  اله��ول  د  او  مالک  ځ��ای 
نبات  غ��اړې  بحر  د  او  شو  کلک  ماته 
یې  چ��ای  ځانګړی   Seabuckthorn
لري،  تړاو  سره  سیمې  هغې  د  چې  راکړ 
او زه ډیره آرامه کړم. زه چې کله د شپې 
پوهه شوم  زه  کښیناستم،  ته  ډوډۍ  ګرمې 
چې د نړۍ لوړې او یخې دښتې سفر به د 
ننګونکی  خورا  به  سره  اقلیم  بدلیدونکي 
د   – وې  جوړې  بې  یې  خوښیانې  وي، 
ګرم چای څښل او په د بحرسطحې څخه 
3800 متره لوړه ارتفاع کې په کمپله تاو 
شوې ناسته، او د هغو خلکو سره خندل 
چې یوه اونۍ مخکې مې نه پیژندل، خو 
زه یې و منلم او د خپل زړونه او کورونه 
چې  مې  ورځ  بله  پرانیستل.  رات��ه  یې 
خالصې  ته  رڼا  سهار  د  سترګې  خپلې 

د نورو مندرونو برخالف، ټبو ګمپا د خپل ټیټ منارونو سره د 
بودایزم په اړه یو خاکساره لیدلوری لري.

ښي اړخ: د کلیدي ګمپا 
عبادتخانې ښکلې منظره د 
لمر پریوتو پر وخت چې د 

بحر سطح څخه 4166 متره 
لوړوالی لري

الندې: د مشهوره چندراتال 
جهیل یو انځور د اوړې پر 
مهال چې د غیر تصور وړ 

ښایست لري



 

Narkanda 
60 km 

3 hours

Kibber 
18km

60 minutes

m
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Counted amongst one 
of the most scenic 

road-trips, the route 
from Chandigarh to 

Kaza is known for 
the multitude of 

experiences that can be 
enjoyed on the way. Be 

it skiing at Narkanda 
or meditating in the 
prayer rooms at the 

Tabo monastery  

Tabo
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Shimla 
112 Km 
4 hours

Nako 
105 km

5 Hours 

65km 
2-3 hours

48 km
3 hours

Mudh 
55 km 

3-4 hours

Kaza

Chandigarh

165 km
7 hours

د منظرې عالي ښکال باید ښکاره شي، چې دې سره د 
سپیتې دښته د سیل لپاره یو افسانوي ځای دی

via shimla
Spiti Valley is accesible through 
Reckong Peo all year round via 
NH 44 and NH 5 that connect 
the international border with 
China.  
State transport buses run 
once daily from Chandigarh 
to Reckong Peo and from Peo 
to Kaza. 

nearest airport: Shimla 
nearest rail head: Shimla 

via Manali
Kaza is also accessible through 
the Rohtang Pass via Manali. 
Although state transport buses 
do not run on this route, it is 
fairly popular among adventure 
and off-roading enthusiasts. 
Rohtang Pass is open from June 
till October, as there is a chance 
of the roads being snowed in 
throughout winter. On this 
route, you will also have to cross 
the mighty Kunzum Pass at  
4,551 m that serves as a 
connection between the twin 
valleys of Lahaul and Spiti. 

nearest airport: Bhuntar (Kullu) 
nearest rail head: Chandigarh

How to reach

Reckong Peo
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رضاکارانه  په  زوان  یو  جملې  له  دوی 
تبتي  د  ډول زما د سفر الرښود شو، چې 
تشریح  ی��ې  فلسه  ځانګړې  مهندسۍ 
سفر  ته  ځای  داسې  ما  هم  که څه  کوله! 
لپاره  ژوندکولو  د  ورته  ډیری  چې  درلود 
چې  شوم  پوهه  زه  خو  وایي  ځای  سخت 
ایزو خلکو مینې سره زه ډاډمنه  د سیمه 
د  کې  یونیفورم  په  ښوونځۍ  د  ش��وم. 
چې  پنډتاونو  تر  نیولی  څخه  ماشومانو 
زیړ رنګه کالي یې اغوستي وه، هرچا د 
مرستې او الرښونې وړاندیز کاوه. د بس 
تصمیم  ما  وروسته  سفر  ساعته  شپږ 
کې  کلي  کوچني  په  ناکو  د  چې  ونیو 
شپه تیره کړمه. د جهیل په غاړه د خټین 
نامه  په  کورونو څخه جوړ کلی د مندر 
نومول شوی، ناکو یو ښکلی ځای و. که 

ټولې  لپاره  سفرکوونکو  د  ناکو  هم  څه 
اړتیاوې لرلې خو د وخت کمښت له امله 
ملګري  لومړي  درې  د  نشوم.  پاتې  ډیره 
ورسره  تراوسه  چې  و  څخه  ناکو  په  مې 

لرم. اړیکه 
اداري  سپیتي  د  وختي  سهار  سبا 
مرکز، کزا په لور وخوځیدم، چې د درې 
وکړ  هوډ  ما  کړم،  تجربه  ژوند  څیر  په 
پرځای  ځان  کې  الرۍ  ای��زه  سیمه  چې 
کلي  هر  سر  پر  الرې  د  کزا  تر  او  کړم 
کې تم کیده. زه په الره چانګو او سومدو 
ملګرو  د الرې  دمه شوم چې زمونږ  کې 
را  څه  لږ  لپاره  اوڅښاک  خ��وراک  د  به 
سره  پرسونلو  لیوا   CAPF او  اخیستل 
کولې.  خبرې  ول  شوي  ګمارل  هلته  چې 
کې  مندرنو  په  موټر  چې  څنګه  لکه 
سامان  خپل  چې  راتلل  پنډتان  ودریده، 
د الرۍ څخه واخلي او ما سره به یې په 
ژوند  ساده  د  چې  کولې،  خبرې  خوښۍ 
تبو کې  په  په ډیر څه پوهه شوم.  اړه  په 
لیدو ځای و. د  1000 کلنه عبادتخانه د 
ټیټو  د  ګمپا  تبو  عبادتخانو خالف  نورو 
لیدلوری  بودایز خاکسره  د  مندرونو سره 

وړاندې کوي.

الندې کیڼ اړخ: یوه 
کوچنی پول چې د تیلینګ 
کلی د پِن درې ملي پارک 

له الرې د اصلي سړک 
سره نښلوي

الندې: د شیدو الر لکه 
څنګ چې د بودا مجسمې 
سره په لنګزا کې په یوه 
لیکه ده، یوه عجیبه کلی 

د سپیتي درې پر سر کې 
پروت دی
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یوه  کې  پردیش  هیمچل  په   – سپیتي 
په  جنت  د  ښکلې   – ده  دره  کوچنۍ 
په واورو پوښل شوو  د همالیا  ده،  څیر 
د  س��ره  بل  یو  د  او  ش��وې  جال  غرونو 
همدا  یوځای شوې.  لوړو څوکو  غرونو 
ته  د سپیتي درې  ما  په ذهن کې و چې 
په  زه  کړ.  پیل  سفر  څخه  ډیلې  نوې  د 
الره  په  مې  ځکه  نو  وم  یوازې  کې  الره 
ته هم سر  پیژندل شویو ځایونو  لږ  کې 
بل  چې  دې  له  مخکې  او  کړ  ورښکاره 
څوک راته دا ځایونه توضیح کړي ما په 
تجربه  تعریف  سفر  دې  د  ځانته  خپله 
چې  برخه  لومړۍ  سفر  د  کړه.  حاصله 
20 – 36 ساعتونو اوږدوالی درلود، زه 
ته ورسولم.  ډیلي څخه چاندیګر  نوي  د 
تمځای  لومړی  زم��ا  هغه  له  وروسته 
پیو  د  ډول  ساده  په  یا  پیو  ریکانګ  د 

ښارګوټی و. دلته د بس ترمینل یوه ساده 
هیمچل  )د   HRTC د  چې  و  ساختمان 
سړک ټرانسپورټ ادارې( کارکوونکو په 
تبسم سره ټکټونه خرڅول. د بالیوډ لوحو 
سره چې هر کنج کې وې پاس د سپیتې 
کې  منظره  ښایسته  او  ښکلې  په  درې 
پورته  سړک  چې  څنګه  لکه  شو.  پورته 
بدل  نصواري  په  ځایونه  شین  کیده، 
او  شوې  نږدې  څوکې  غرونو  د  شول، 
هوا په کمیدو شوه. د ځنګل ښکلې تپې 
او  شوې  بدلې  غرونو  حاصله  بې  پر 
ځمکې  د  چې  درلود  یې  لوړوالی  دومره 
کمرنګه  شیان  ټ��ول  ترمنځ  آسمان  او 
په  غرونو  د  ښکاریدل.  جال  جال  او 
زرین  او  سپین  کوچني  کله  کله،  غاړه 
شول  نږدې  کله  چې  کیدل  ښکاره  ټکي 
د  او  ول،  زدکوونکي  مذهب  بودایي  د 

لومړۍ پاڼه: د ناکو عجیبه 
کلی او د ناکو جهیل په 

سپیتي دره کې

الندې: د NH 5 یو انځور 
چې د خرابو ځمکو منځ 

کې د ناکو او ټبو کلیو منځ 
کې تیر شوی
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د یوازیتوب کیسې
د سپیتي دښتې په یوه لور د الهول دره د ښکلو نباتاتو سره، د پِن دره د حیواناتو 
سره په بل لور، په لویدیځ کې یې د کولو دره او په سویل کې یې کناور پرته ده، 

دا یښه دښته د ځان پیژندلو سفر په خاطر د پیل ښه ځای دی
لیکواله: وینایک سوریا سوامي
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سره په بشپړه سوکالۍ کې ژوند کوي.
سیمه  په  خ��واړه  دا  چې  څنګه  لکه 
په  نو ځکه  تړلې،  پورې  تولیداتو  ایزو 
شي.  ټیټېدلی  فشار  سکتور  زراعتي 
خوړو  شویو  تولید  د  همدارنګه  او 
نو ځکه  دی  اړین  استعمال  برخو  ټولو 
یو  یې  دا  او  تولیدوي،  شونې  پاتې  لږ 
اړه  په  قبیلوي خوړو  دی چې  هم  دلیل 
خوړو  د  او  کوي  خبرې  ډیرې  خلک 
ورکول  پرمختګ  ورت��ه  کې  میلو  په 
دا  چې  کوي  کوښښ  اشپزان  کیږي. 
ښ��اري  د  او  وس��ات��ي  خ��واړه  قبیلوي 
یو  نه،  ډول  یو  په  یې  لپاره  خوړونکو 

ډول تیارې کړي.

سنګیتا خانا په نبات پیژندنه کې د ماسټرۍ سند 
لري او مسلکي مایکروبیولوژیسته ده. هغه 
د تغذیې روزونکې په حیث په نړۍ کې کار 

کړی او ډیرو خلکو سره یې مرسته کړې چې 
هغوی د ورځینۍ ناروغیو څخه د پخوانیو په څیر پخلي کولو له 

الرې وژغوري.

ښي خوا: د وریجو او 
نورو غلو بیالبیل ډولونه 

لمرته اچول شوي چې وچ 
شي، په ناګلنډ کې د جکاما 

قبیلوي کلی

الندې: یوه ښځه د وچ 
شویو ماهیانو بیالبیل 

ډولونه د دوروا قبیلوي 
مارکیټ کې په چاتیسګر 

کې خرڅوي
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Wild Food Festivals

BaiF Food Festivals, 
Maharashtra (July-

September)

Bihar food festival, Patna 
(December)

unying Giidi at Boleng, 
Arunachal Pradesh (February)

reh Festival of the Idu 
Mishmi tribe at Roing, 

Arunachal Pradesh (February)

nyokum festival of the 
Nyishi tribe at Yazali and 

Seppa, Arunachal Pradesh 
(February)

slow Foods Festival at 
Kotagiri (Nilgiri Biosphere 

Reserve), Tamil Nadu 
(December)

ټولو  په  هیواد  د  س��ره  حقیقت  په 
خواړه  قبیله  او  ټولنه  هره  کې  سیمو 
فرهنګ  ټولنیز  هغوی  د   – ګڼي  مقدس 
د  چې  کوي  منعکس  توګه  ریښتینې  په 
یې  ساتنه  ونو  کمو  او  ځنګلونو  واړه 
کړې ان که دوی د خپل ټولې اړتیاوې 

یې هم خوندي ساتلي. بیا  پیرلې خو 
په  ګ��اړ  چتیس  او  پردیش  مادیا  د 
قبیلوي  پورې  زړه  په  هم  ایالتونه  څیر 
خواړه لري. سیمه ایزه پانیا روټي چې 
سیمه  په  او  تیاریږي،  څخه  جواریو  د 
ایزو بوټو پاڼو هواریږي او په خالص 
ډول نغري کې پخیږي، او د مرغانو یا 
مرچو  د سرو  او  قورمې سره  چرګانو 
پورې  زړه  په  ځ��ای  یو  س��ره  چکني 
داسې خوندور ډول  بل  او  خوند کوي. 

چې  دي  غونډاري  غنمو  د   – دی  بفل 
لومړی ورته بخار ورکول کیږي او بیا 
ډول،  یې  کې  ترکیب  چې  سره  دالو  د 
پخیږي  سره  غوړو  او  دي  نسک  ډول 

ونیسي. ځانته  شکل  ځانګړی  ترڅو 
خیز  حاصل  ټولو  تر  ځنګلونو  د 
تولید په ټول مرکزي هند کې ماهوا )د 
ونې  د  چې  کله  ده.  ونه(  هندۍ  کوچو 
ترې  شراب  الکولي  شي  خمیره  ګالن 
ماهوا  وچ  څیر  په  ممیزو  د  جوړیږي. 
د خوږوالي  کې  بیالبیلوخوړو  په  ګالن 
کیر  لکه  کیږي  کارول  توګه  په  میوې 

میټي روټي. او 
ترټوله  هند  د  ګانډواناس،  یا  ګانډ 
ډول  دودیز  په  ده،  قبیله  ژوندۍ  لویه 
طبعیت  د  او  دي  اوسیدونکي  ځنګل  د 

د هند لویه وچه کې 53 میلیونه 
قبیلې اوسیږي چې 550 بیالبیلو 
ټولنو پورې اړوند دي او 227 

نژادي ګروپونو څخه دي، چې په 
5000 کلیو کې د هرډول ځنګلي 

ترکاریانو سره اوسیږي. هندي 
قبیلو د 9500 څخه ډیر وحشي 

نباتات د درملو، د څارویو خوړو، 
فایبر، تیل، خوراکي توکو، ښکال، 

فرهنګ په شمول نورو برخو 
کې هم کارولي. له دې څخه 

نږدې 3900 ډوله وحشي نباتات 
د خوراکو توکو په څیر کارول 

کیږي.

قبایلي چارې

یو بزګر د مادیا 
پردیش په قبایلي کلي 
کې غله وچیدو لپاره 

اچولې
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ډیره  خو  ده،  برخه  اصلي  خ��وړو  د 
جوړوي.  غوښه  خنځیر  د  یې  برخه 
سابه  ډولونه  ډیر  خوړو  شمالختیځ  د 
پخلي  د  دوی  د  کول  خمیره  او  دي، 
یو اصلي طریقه ده. سینکي یو خمیره 
ملي  د  چې  دی  خ��وړو  د  ډول  ش��وی 
سیکیم  په  او  جوړیږي،  څخه  سرخک 
ګارو  د  کې  میګالیا  په  ده.  عام  کې 
مینه  سره  ترکاري  خپل  غړي  قبیلې 
په  سابه  شنه  ت��ازه  او  کچالو  ل��ري، 
په  هم  ماهي  استعمالوي.  سره  کثرت 
دې سیمه کې مشهوره دي او کله چې 
تازه په اوبو کې ونیول شي بیا د کیلو 

کبابیږي. کې  پاڼو  په 
کې،  سیمه  اي  تپه  په  هند  شمالي  د 
د  کې  خوړو  دودیز  په  غنم  او  نسک 
جانساري  د  دي.  ع��ام  ترمنځ  خلکو 
ټولنه )د اوترکنډ یوه قبیله(، کوپروتي 
)د ایږدنو ډوډۍ( د تازه مستو او مالګه 
یې مکمل خواړه دي، او ورسره غرني 
لیمو هم وي چې ګال ګال ورته وایي. 

دا خواړه د وچو پاڼو څخه جوړ شویو 
نښلول  سره  بل  یو  د  چې  کې  قابونو 
تالي  کانسا  یا  او  کیږي  ورکول  شوي 
کیږي  ورکول  کې  قابونو(  )اوسپنیز 
لرګیو  د  چې  کوي  خوند  ډیر  هله  او 
شي.  وخوړل  باندې  فرش  جوړ  څخه 
ته  هرځای  کې  پردیش  هیمچل  ته  که 
سره  میلې  بیرونۍ  د  او  ک��وې،  سفر 
سره  خوړونکو  ډوډۍ  د  سروخورې، 
ډوډۍ خوړلی شې.  دلیله  کوم  له  پرته 
 – وې  مینیو  یوه  کې  خوړو  ټولو  په 
چانې  قورمه(،  نسکو  )تور  ماه  تیلیه 
کا مدرا )د نخودو قورمه(، ماهني )د 
قورمه(  تورګرام  تورشو  او  خ��وږو 
وچو  په  چې  وریجي  )خوږې  میتا  او 

میوو ښکلې شوي وي(.

د پورته کیڼ خوا څخه د ساعت 
په دوران برابر: یوه قبیلوي ښځه 

په پاڼو کې تاو شوی باجي ښه 
سره کوي چې د بستر پاندریپاني 

کلي مارکیټ، چاتیسګارا کې 
دی. آسامي کلیوالې ښځې په 

دودیز میچن کې ترکاري ټکوي، 
د مجولي جزیره، آسام، چپورا 

)سره میږتانه( د چاتیسګارا 
توکپال مارکیټ کې خرڅیږي.
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ټولو  تر  خو  وایي(.  خولم  ته  پروسې 
وریجې  سریښناکه  یې  ډول  مشهوره 
په میګالیا کې د وریجو مشهوره  دي. 
ډول خوړو جدو ده. په اسام کې اونله 
وانکرای، د وریجو پوډر او د چرګ 
دی.  عام  کې  کورنیو  ب��وډو  د  کباب 
یا  پو  ډونګ  کې  پردیش  ارونچل  په 

د بخاري وریجو کیک ډیر عام دی.
ډی��رۍ  ټولنې  دا  چ��ې  څنګه  لکه 
ښکاریان ول او د ځنګل خواته د ډیرو 
دوی  د  اوسیدل، غوښه  حیواناتو سره 

شویو  ناکرل  او  شوي  کرل  تغذیوي، 
ځنګلي خوړو باندې تړلي دي. د لږو 
اکثره  او  ش��وي،  پاخه  س��ره  مرچو 
یا  پ��اخ��ه، س��ره ش��وي  نیم  خ��ام،  ی��ې 
خمیره شوي – دې قبیلوي د خوړو د 

ساتلي. خوندونه  ترکیباتو 
شمالختیخ  په  توګه  په  بېلګې  د 
کیږي  کرل  ډی��رې  وریجې  کې  هند 
ډیر  او  دی  محصول  اص��ل��ي  چ��ې 
کباب  ش��وې،  بخار   – ل��ري  ډولونه 
)دې  شان  په  ټیوب  بامبو  د  یا  شوې 

د هیواد د لویو رستورانتونو اشپزان په دې پوه شوي چې دا 
دودیز خواړه تغذیوي ګټې لري او د بدن اړتیا ده

الندې: د انګامي ټولنې 
غړي د ناګلنډ په کیسامه 

کې د هارنبیل په کلنۍ 
میله کې خوراک اوڅښاک 

کوي.
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او  وری��ج��ې  دال،  مینیو  ورځ��ی��ن��ۍ 
خو  ډولونه  لومړني  دا  و.  تنګریمبای 
پخیږي  کې  کورنیو  هندي  ټولو  په 
ته  پام ځان  دا دریم ډول یې زما  خو 
کې  لمنو  په  شیالنګ  د  زه  واړاوه. 
د  وم،  کې  ټاټوبي  ښکلي  میګالیا  د 
دکان  محلي  یو  لپاره  ډوډۍ  غرمې 
کې  قاب  په  ماته  ښځې  ودریدم.  کې 
وریجې راوړې او له پاسه یې لږ دال 
قورمه  ټینګه  او  توره  قاشقې  دوه  او 
ووی��ل:  انجنۍ  الرښ���ودې  زم��ا  وه. 
)چې ورته تنګریمبای وایي، او ډیره 
سویا  شویو  خمیره  د  ده(.  خوندوره 
خنځیر  د  غوړو،  کنځلو  د  چې  لوبیا، 

ماهي  وچ  د  یا  او  تنګتپ  او  غوښې 
شوي،  پاخه  ق��راره  په  س��ره  چتني 
خاسي  د  کې  ایالت  په  تنګریمبای 
خواړه  دا  ده.  عام  کې  کورنیو  قبیلې 
ډیر  تر  یې  خوند  خو  لري  بوی  تیز 
له  هم  وروسته  د خوراک څخه  ځنډه 

کیږي. پاتې  تاسو سره 
کور  ټولنو  قبیلوي  څ��و  د  هند 
داسې  س��ره  ځ��ان  د  قبیله  ه��ره  دی، 
ورکې  چې  لري  میراث  فرهنګي  یو 
هرې  د  او  وي،  ډولونه  خوندونو  د 
دین  تاریخ،  اقلیم،  جغرافیه،  ټولنې 
عمرونو  د  منعکسوي.  فولکلور  او 
او  طبیعې  پ��ه  قبیلې  دا  راه��ی��س��ې 

د کیڼ څخه د ساعت په دوران 
برابر: سیمه ایز کینوا او تور 

ایږدن د چاتیسګار، پاندریپاني 
کلي کې د دروا قبیلوي مارکیټ 

کې خرڅیږي; بونډو )بونډا( 
قبیلوي ښځه په اونیز مارکیټ 

په ملکانګیري، اودیشه کې 
خریداري کوي. د ګاند یوه ښځه 

د ماهوا ګالن د چاتیسګارا، 
مارکدیدا کلي کې ټولوي.



خواړه
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قبایلي خوند
د هند قبایلو دودیز خواړه تغذیوي او برابر دي، او کیدای شي پر چاپیریال د 

فشار راټیټولو لپاره دې خوړو ته پراختیا ورکړل شي. سنګیتا خانا د دې خوړو 
میراث په ژور ډول څیړلی

پورته: په ناګلنډ، کوهیما، د 
کیسامه لرغوني کلي کې د ناګا 

قبایلي ټولنې ښځې د دودیز 
نغري پر سر پخلی کوي
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کا پومبالنګ نانګکریم
د میګالیا خاسي قبیله د ژمې موسم 

پیل لپاره پخوانۍ پنځ ورځینۍ 
یادګاري میله کوي. د خاسي کلی 

چې د شیالنګ څخه یوازې 20 
کیلومتره لرې پروت دی، د نانګ 
کریم میلې کوربتوب کوي ترڅو 
خپله الهه کا بلیج سنشار خوښه 

کړي چې خلکو ته یې ښکلی فصل 
او دوامداره ښیرازي ورکړې. 



انځورونه

2 0 1 9  |       | | هند ليد        | 60

د هامپې میله
په سیمه کې یو د لویو میلو څخه شمیرل کیږي، د هامپې میله ډول، ډول سپورتونه 
لري او همداسې فرهنګي پروګرامونه هم ورکې شته لکه د پاپي نندارتون، ښایسته 
بریا او د سیمه ایزو دودونو محرکه نندارې. داسې ځانګړي پروګرامونه هم شته 

چې سیمه ایز سپورتونه د ځایي صنایعو سره یوځای کوي.

د هامپې میله یا د هامپې اوستاف د ویجیا اوستاف په نامه هم یادېږي او د ویجیا 
ناګر د دور )1336 – 1614( څخه لمانځل کیږي. دا ټوله سیمه د درې ورځیني 

پروګرام پر وخت د انرژي سره ژوندۍ کیږي
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د راجستان کبیر یترا
د عصري ورځو فرهنګي میله، د راجستان کبیر یترا د فولک 

موزیک د سفر میله ده چې د جیپور څخه جیسالمیر ته دهنر ریښه 
د څو فولک میوزیک او سندرغاړو سره جوړوي. د دې میلې 

موخه داده چې د راجستان غني هنري میراث بیرته راژوندی کړي 
او د مذهب، قوم، دین او هویت توپیرونه له منځه یوسي.

کبیر یترا د بیالبیلو ټولنیزو عملونو څخه 
الهام اخیستی، لکه جاګران/سستانګ، د ټولې 
شپې پروګرام چې سندرغاړي د مختلفو ټولنو 
څخه یوځای کیږي سندرې واي او د تصوف 

شاعري کوي



انځورونه
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د ونګاال میله
د 001 ډولونو میلې په نامه هم 

یادیږي، ونګاله د حاصل ټولولو 
وروسته میله ده چې میسې 

سالجونګ، د لمر خدای څخه مننه 
وکړي چې خلکو ته په فصل کې 

برکت ورکړی. په دې میله د 
100 ډولونو اجرا وي چې د هر 
10 قبیلو څخه 10 ډول وهونکي 

انتخابیږي.
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د کیفالنګ د اوبو سر 
لوبو میله

په لومړیو کې د دې لپاره پیل 
شوه چې هندي ځوانان د اوبو 
سر لوبو سره بلد کړي، اوس 

کیفالنګ د ساحلي شایقینو لپاره 
په هند ګې یوه لویه سرګرمي 
ده. او د کلونو په تیریدو دې 

میلې سره نورسپورتونه هم یو 
ځای شوي لکه یوګا، پډل بورډ 

او داسې نور.



انځورونه
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ران اوستاف
د هند یو له مشهوره میلو څخه ده، ران اوستاف د کوچ د لوی ران 
د ژوند عنعنو او دودونو لمانځل دي. دا میله په محطاطانه ډول د 

هر ډول عمر لرونکو لپاره جوړه شوې او دا میله هر کال د اکتوبر 
څخه تر فیبروري پورې ادامه لري.

د ران لوی کوچ د سیمې ایکولژیک او فرهنګي میراث ډیروالی خلکو ته 
وړاندې کوي. اوستاف د سیمې رنګارنګ ارزښت د ښکلي فولک نڅا او 

ښایسته هنرونو او صنایعو سره لمانځي
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د پوشکار اوښانو میله
په لومړیو کې د څارویو میلې په 
توګه یې پیل کړی و، خو اوس د 
پوشکار میله څو چنده لویه وي 

او په نړۍ او هند کې د راجستاني 
عنعناتو یو لوی جشن ګڼل کیږي. 
دا عنعنوي میله اول د اوښانو په 

سیالۍ سره پیل کیږي چې د هنر، 
صنایعو، رختونو او څو فرهنګي 

او کلتوري پروګرامونو په څیر 
څو نندارتونونه پرانیستل کیږي.



انځورونه
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لمانځل
د دودونو

د هند د دودونو لویه خزانه تل په محلي غونډو کې د فرهنګي نمونو 
په توګه ښکاره کیږي. مونږ په دې موسم کې د هیواد ګوټ ګوټ ته 

سفر کو ترڅو د یو څو مشهوره غونډو تجربه واخلو او د خپل فرهنګ 
تعریف وکړو او هنري انداز او سطربندي یې وګورو
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او  ځان  خپل  د  هغوی  به  کې  جریان  دې 
کړی  جوړ  ژوند  دوام��داره  لپاره  کورنیو 
چې  ده  ځای  داسې  یو  سیرینډیپیټي  وي. 
د السرسي  ته  ټولو  او  ټولشموله  هلته  هنر 

وړ دی.

د بدلون تمویلول
ته  هغه  او  ساتلو  م��ی��راث  د  ه��م  څ��ه  ک��ه 
دی.  نه  ک��ار  اسانه  یو  ورک��ول  پراختیا 
ده  نه  کار  ګټور  داده چې  لومړنی ستونزه 
– لږ ترلږه په لنډمهاله او منځ مهاله دوره 
ښکاري.  نه  شونی  اخیستل  ګټه  ترې  کې 
او  هنرکاران  کمښت  تمویل  او  بودیجې  د 
خپل  چې  باسي  اړ  ته  دې  کاران  صنعت 
نه  میله  شان  په   SAF د پریږدي.  مهارت 
ارزښت  ته  صنایعو  السي  او  هنر  یوازې 

ریښتیني  د  هنرکارانو  بلکه  ورک��وي، 
اقتصادي فرصتونو برابرول دي. 

او  محفلونو  پروګرامونو،  د  مونږ  که 
میلو له الرې مرسته وکړای شو چې هنر 
بازار  د  هنر  او  کړو  ګټور  فرهنګ  او 
او  تکنالوژي  د  ورسره  او  ونښلوو  سره 
نظریو مرسته وکړو، نو دا شونې ده چې 
والړ  پښو  خپلو  پر  شو  وک��والی  مونږ 

صنعت جوړ کړو.  

راتلونکی
هنر  د  چې  ک��وم  وړان��دوی��ن��ه  دې  د  زه 
بدلونونه  ارزښتناکه  به  کې  ایکوسیستم 
کوي.  وده  به  ارزښت  هنر  د  او  راځي 
آیالت  هر  لپاره  اغیز  ریښتیني  د  مونږ 
په  ل��رو.  اړتیا  ته  حرکتونو  ورت��ه  کې 
نوښتونه  پورې  زړه  په  ډیر  کې  هیواد 
اندازې  او  پام  د  یو یې  او هر  پیل شوي 
پرته په کلک ډول کوښښ کوي چې هنر 
خبرو  ورځینۍ  زمونږ  بیرته  فرهنګ  او 

اترو ته راوړي. 

د سیرینډیپیټي څلورم پړاو د 2019 کال د ډیسمبر 
میاشت 15 څخه تر 22 پورې د ګوا، پنجېم کې 

 دایر شوی و.
(serendipityartsfestival.com)

س. ک. مونجال د پرمختګونو هیرو ګروپ 
بنسټ ایښودونکی، او په علمي او فرهنګي 
ادارو کې د څو برخو رئیس هم پاتې شوی. 
هغه د هند سرتاسر اجرایوي هنر ساتولو او ترویج کې ډیر زیار 

ګاللی او کارونه یې مثبت اغیز لري.

افراد، عامه سکتور او خصوصي سکتور باید په ګډه او مشترک ډول 
کوښښ وکړي چې هنر ته پراختیا ورکړي ترڅو د هند فرهنګي میراث ته د 

ظرفیت له کبله پرمختګ ورکړي. 

پورته: په ممبی کې د 
مهیندرا ابې میلې اجرا 
څخه یو انځور، چې د 

مهیندرا ګروپ لخوا یې 
مالتړ کیږي، او په اسیا 

کې ترټولو مشهوره  
ابي میله ده.



اقتصاد
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ډلو  مختلفه  او  سیمو  ډیسیپلینینو،  یبالبیلو 
پیدا  داسې الرې  او  کړي  کم  توپیر  ترمنځ 
مالتړ  ایکوسیسټم  هنر  هندي  د  چې  کړې 
پراخه  هم  یې ال  په جریان کې  او  وکړي، 
ملي او نړیوال پام د هیواد فرهنګ او هنر 

ته واړوي.

کوښښ متحد 
کله چې د یوې هنري بڼې ساتلو خبره شي، 
خصوصي  کیږي.  لیدل  اړتیا  مالتړ  د  بیا 
یو  باید  خلک  او  سکتور  عامه  سکتور، 
کوښښ  متحد  ډول  مکمل  په  او  مشترک 
ک��ړي.  ل��وړ  ظرفیت  هنر  د  چ��ې  وک��ړي 
)د   CSR د  ب��ای��د  س��ک��ت��ور  خ��ص��وص��ی 
په  الرې  له  مسولیتونو(  ټولنیز  شرکتونو 
هغه  ولري.  برخه  اصلي  کې  پروسه  دې 
ملت  او  خلکو  خپل  د  چې  شرکتونه  لوی 
جوړولو  راتلونکي  اقتصادي  ښه  لپاره 
ترڅو  ده  اړینه  تل  دا  ک��وي،  ک��ار  لپاره 
داسې  د  کې  پالن  سازماني  په خپل  هغوی 
یوازې  نه  چې  ولري  جوړول  ټولنې  یوې 
ټولو برخو  په  بلکه  اقتصادي برخه کې  په 

کې پرمختګ وکوالی شي.

د اوس وخت اړتیا
وغواړو  موږ  که  کې  نړۍ  په  ورځ  نن  د 
مسلک  یا  عمل  پراخه  یو  څخه  هنر  چې 
یا  لیدونکي  لرو  اړتیا  مونږ  نو  کړو  جوړ 
معلوماتو  او  انتقال  پوهې  د  اوریدونکي 
چې  هرکله  کړو.  جذب  الرې  له  ویلو  د 
عوامو په خپل ورځیني خبرو کې د هنر په 
اړه خبرې اترې پیل کړې نو بیا به زمونږ 

کمپاین اغیز کړی وي.  
اړتیا  ته  ځایونو  ډیسیپلیني  څو  مونږه 
او معاصره هنري  لرو چې زمونږ دودیز 
صنایعو بڼې ښکاره کړي، او د هنرکارانو 
پروسو  ن��ورو  او  ډیزاین  د  ګډه  په  سره 
دننه  هند  د  هغوی  او  واخلي،  برخه  کې 
په  او  ونښلوي،  سره  بازارانو  د  بهر  او 

د هند ګودرج فرهنګي البراتوار 
په څیر مرکزونه جوړ کړي چې 
دې محوطو کې دننه ESSAR د 

عالقمند ښونې په څیر پروګرامونه 
لري لکه ورکشاپونه، بحثونه او 
نورې برنامې ترڅو په فرهنګي 

برخو کې نوښتي زده کړو ته الره 
هواره کړي. 

اپیجې ګروپ فرهنګ د خپل 
سوداګریزو فعالیتونو سره یوځای 
کړی: د اکسفورډ کتاب زنځیري 

پلورنځۍ په تکراری ډول د کتاب 
لوستل لری، زنځیري پارک هوټلونه 

یو کلنی محفل جوړوي، مهیندرا 
او مهیندرا د مهیندرا ابي رنګ په 

څیر محفلونه تمویلوي او هغه چا ته 
جایزې ورکوي چې د فرهنګي نړۍ 

سره په دومداره ډول تړاو ولري 

په فرهنګ پانګونه

پورته: ایفیمیرال، د انځورونو 
نندارتون چې رهاب االنا په 

سیرینډیپیټي هنرونو میله کې په 2018 
کال کې جوړ کړی.

الندې: د هنرونو بندول په نویو بعدونو 
کې، د پرامود کمار لخوا ښکلی شو، د 

2019 کال سیرینډیپیټي هنرونو میله
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Total Indian companies with CSR 
contribution in the field of heritage, 

arts and culture 2017-18

More than just an idea

Total contributions in 
various states

Largest contributions in a state 
(Gujarat)

Fi
gu

re
s 

fr
om

 w
w

w
.c

sr
.g

ov
.inTotal increase in contributions 

from FY 2015-16

1.64
billion

1.29

494

billion

Pan-India contributions in 
culture projects through CSR

1.04 billion

Total contribution made 
across India in FY 2017-18

2.84 billion

More than

2x

833 million

increase 
within 2 years 

INR

INR

INR

INR

INR

ستایل  ښکال  ک��ارون��و  هنري  د  چې  کې 
فرصت  ما  کړل،  زده  عمر  واړه  په  مې 
په  ژون��د  خپل  د  ساتل  هنر  د  چې  درل��ود 
 1999 په  کړم.  تجربه  کې  کلونو  لومړیو 
کال کې ما مرسته وکړه چې د هنرنو اجرا 
لودیانا  یې  نوم  او  کړ  جوړ  مې  ځای  یو 
ما  تجربې  دې  وه.  سماګم  سانسکریتیک 
سره مرسته وکړه چې د هند میراث ساتلو 
نظریه کې ال هم ژوره څیړنه وکړم، نو له 
هنرونو  د  سیرینډیپیټي  د  مې  کبله  همدې 
بنسټ په 2014 کال کې کیښود، او موخه 
یې د زوال سره مخ هنرونو بیرته ژوندي 
کول و. او د داخلي – ډیسیپلین خبرو اترو 
پراخه  ترمنځ  هنرونو  مختلفه  د  یې  نظریه 
کړه او هنرمندانو ته یې زمینه برابره کړه 
چې تجربې وکړې. د بنسټ او سیرینډیپیټي 
د  چې  وه  دا  میلې  SAFاس��اس  هنرونو 

د بالیوډ اداکاران 
امیتابچن او جایا بچن 

د لیکوال سیدارت 
شانګوي )منځ( کتاب 

نشر پر مهال په ممبۍ 
کې په ژوندۍ بڼه د ټاټا 

ادبیاتو نهم پړاو!

هرکله چې عوامو په خپلو ورځینیو خبرواترو 
کې د هنر په اړه خبرې پیل کړې نو هله به 
مونږ یقیني شو چې زمونږ کار اغیز لري
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په خپل فرهنګ
باندې پانګونه

ډیرې کمپنۍ او شرکتونه د هند فرهنګي میراث باندې د محسوس شویو او نامحسوس شویو 
پانګونو مالتړ کوي. صنعتګر س. ک. مونجال، د خوښۍ )سیرینډیپیټي( هنرونو میله، د څو 

ډیسیپلینینو لرونکی پروګرام شاته سړی، د داسې مالتړ اهمیت په اړه خبرې کوي

په تاریخي ډول، هند د فرهنګي سرپرستۍ 
مندرونو  د  د کوال شاهانو  لري.  دود  غني 
افسانوي  تر  نیولی  څخه  مهندسۍ  مزینې 
موسیقي پوه ټانسین پورې، د هند فرهنګي 
میراث تل د عامو خلکو او شاهانو په منځ 
کې مالتړ درلود. نن، که څه هم فرهنګ د 
دولت مالتړ سره ژوندی ده، خو هم خلک 
په یوازیتوب او هم شرکتونه خپله الس په 
کار کیږي او زمونږ د فرهنګ ساتونکو په 

څیر عمل کوي.

خپل  د  هند  کې  کلونو   300 تیرو  په 
شاوخوا 30 سلنه فرهنګي میراث )په هنر 
امله  له  دلیلونو  بیالبیلو  د  کې(  او صنایعو 
لپاره  مونږ  دا  نو خکه،  ورکړی.  له السه 
ال اړینه ده چې د خپلې دودیزو هنري بڼو 

ته پراختیا ورکړو او ساتنه یې وکړو.
ښه  یو  ما  لویدم،  را  زه  چې  څنګه  لکه 
وکړې  مې  زدک��ړې  داس��ې  درل��ود،  بخت 
ښوونځۍ  او  کور  په  دواړه  یې  زه  چې 
حال  داسې  په  کړم.  اشنا  سره  هنر  د  کې 

سونیل کانت مونجال 
)منځ( د موزیک 

جوړونکي انیش پردان 
او نور د هیواد بیلو 

برخو څخه د سیرینډیپیټي 
هنرونو میلې پرانیستلو کې
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ریښتیني  د  یې  هلته  چې  کې  اش��اره 
چې  ویل  ویې  او  لوبلولی  رول  پولیس 
دا رول د ده اصلیت سره څومره توپیر 
درلود. او اضافه یې کړه: کله چې ما په 
چاندیګر کې تیاتر کاوه، ما تل منفي او 
ظالم رول لوبوه، داسې یو شای چې هیچ 
چا به زما تصور هسې نه کاوه. انوبف 
هیڅ  ډایریکټر[   15 ارټیکل  ]د  سنها 
کله د سخت دریز پولیس رو د ما سره 
هغې  هاخوا  شخصیت  د  کړ.  نه  منظر 

موضوع زما زړه کې الر وموندله.
چې  وک��ړۍ  پوښتنه  څخه  داک��ار  د 

ستاینې  ټولې  هغه  تیریدو  په  کلونو  د 
څرنګه  اړه  په  هغه  د  کړې  ټولې  یې 
احساس لري او په مسکا شو او په شرم 
یې وویل: ما هیڅکله د خپل ځان څخه 
یوه وړوکي  د  ندي غوښتي. زه  دومره 
ماته  هم  مینه  لږه  ان  او  وم  هلک  ښار 
بس وه. خو دومره؟ اوس په پوره ډول 

خپل ځان ته حیران یم.
له  ویښتانو  د  وروسته،  څخه  باال  د 
د  اوس  خورانا  طنز،  ورکولو  الس��ه 
تیار  ډول  پوره  په  لپاره  کارونو  نوي 
شوجیت  د  کې  کارونو  نږدې  په  دی. 
ګوالبو سیتابو او د هیتیش کیولیا شوب 

منګال زیاده سودان دي.

هغه څه چې اداکار یې د ریښو 
او ریښتینولۍ سره په اړیکه 

کې ساتلی، په کوچني ښار کې 
د هغه لویدل ول او هلته په 
ښار کې د تیاتر ګروپ سره 

دهغه ګرځیدل و

بدلیدونکی اداکار 
د خپل فلم بدای هو 
ډکولو پر مهال

آرتي یوه خپلواکه لیکواله ده، په بیالبیلو رسنیو کې 
نږدې دوه لسیزي تجربه لري. په فلمي زده کړو کې 
د دوکتورا اخیستلو وروسته اوس هغه د خپل خوښې کار کوي چې نړۍ 

کې نوې شیان ومومي. هغه په خوړو، سوکالي، فلمونو، سفر، روغتیا 
او فلمي ستورو لیکنې کوي.



شخصیت

2 0 1 9  |       | | هند ليد        | 48

وخت دی. ډیر څخه باید د حقیقت سره 
اکثره  ډکیږي،  فلمونه  اوس  وشي چې 
یې خلک نه ګوري. زما ډیرس فلمونه 
مرور کیږي، د خولې خبرې دي. زه 
سوداګریزه بڼه ځکه اخلم چې بحرانی 

لوبوم. حالت 
چې  ک��وي  فکر  داس��ې  به  کس  یو 
یوازې د فلم کیسه اداکار ښه ښکاروي. 
چې  وویل  ډول  مودبانه  په  هغه  خو 
توپیر شته. د هغه لپاره افسانویتوب او 
بیان  هغه  لري.  ارزښت  ځانګړیتوب 
بیلګې  د  وي.  مختلفه  باید  کیسه  کړه: 
د  کیسه  وګ��وره.  هو  بدهای  توګه  په 
ګروپ مشر ]د خورانا رول[ مور او 

ده  کیسه  لومړۍ  نو  وه.  اړه  په  پالر 
بیا زه یم.

هغه خپل ټول کوښښ کاوه
نه و  اداکار  یو  میتود  د متعهد  خورانا 
رول  چا  یو  د  چې  وویل  دا  هغه  خو 
دي  پکار  ایستل  زیار  ډیر  کې  لوبولو 
ترڅو هغه د سکرین مخې ته راوړې. 
داسې  حتما  باید  رول  چې  وویل  هغه 
نه وي چې د یو کس اصلي ژوند بیان 
بلکه )هغه تجربې چې زه د خپل  شي 
کې  وخت  یوه  په  څخه  ژوند  ریښتینې 

لرم( وي.
په  ته   51 ارټیکل  فلم  خپل  د  هغه 

هغه نه غواړي چې د 	 
ډایریکټرانو زحمت هیڅ شي، 

خرانا وویل: زه نیکمرغه وم چې 
داسې ډایریکټرانو سره مې کار 

وکړ چې زما خپلخوښي نظر یې 
وستایه او زما مالتړ یې وکړ 

ولوبوم.  بیالبیل شخصیتونه  زه 
اداکار څرګنده کړه: که هر یو 

شراط خاطریا یا سریرام راګوان 
وي، ټولو ډایریکټرانو سره 

چې ما کار کړی ماته یې اجازه 
راکړې چې خپل په خوښې کار 

وکړم. د بیلګې په توګه، راګوان 
به اکثره وخت ماته دقیقې جملې 

نه راکولې. هغه به له ما څخه 
غوښتل چې دخپل ځان څخه یې 
جوړې کړم او د خپل په طریقه 

یې وکړم.

خورانا کیدای شي هیڅکله د 	 
خپل ټول بالیوډ دور کې د یو 

پولیس رول نه وي لوبولی خو 
په ارټیکل 51 کې یې ولوباوه، 

اداکار ځینې سخت کارونه 
وکړل. هغه د اوم پرکاش 

لوستلی.  کتاب جوتان  والمیکي 
هغه وویل: دا د هغه کیسو په 

څیر ده چې لیکوال په خپل ژوند 
کې ورسره مخ شوی. دې زه ډیر 

به فکر کې کړی وم چې د فلم 
ډکولو په وخت کې مې سم خوب 
نشو کوالی. او همدارنګه ما په 
نوې ډیلي او اوټر پردیش کې د 
IPS ریښتیني افسران ولیدل. ما 
په دقت سره وکتل چې پروسې 

په یوه پولیس ستیشن کې څرنګه 
پرمخ ځي.

ایوشمان خرانا – نا 
قطع شوی

)د کیڼ څخه ښي لورته( د بالیوډ ستوری شاهروخان، ډایریکټر انوبف سنها د ارټیکل 51 فلم یو ځانګړې ننداره کې د 
ایوشمان خورانا، د فلم اصلي اداکار سره ګډون کوي،
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کړ  جوړ  لیکوال  ان  او  مالک  مطبعې 
چې ډارونکي کیسې تیاروي – داسې یو 
لیدونکي  د  او  لري  تړاو  چې  شخصیت 
ټول  کار  د دې  او هغه  نښتی وي.  سره 
خپل  د  څرګندول  واقعیت  او  کریډیټ 
شخصیت  خپل  چې  ورکوي  ته  توانایي 

ساتي. ریښتونی 
خورانا وویل: چې زه په وړوکي ښار 
ګروپ  تیاتر  خپل  د  او  شوم،  لوی  کې 
سره  خلکو  ډول  هر  د  او  ګرځیدم  سره 
مې خبرې کولې او اضافه یې کړه چې 
چې  وکړه  مرسته  ورس��ره  تجربې  دې 
یوځای  سره  حقیقت  د  او  ولري  ریښې 
یې  ته  دې  ول چې  څه  هغه  دا  واوسي. 
اجازه ورکړه ترڅو د هغو خلکو په ډول 
واوسې چې دی ورسره و یا یې ورسره 

یو  ژوند  وویل:  هغه  وې.  کړې  خبرې 
لوی ورکشاپ دی، ته باید ژوند ته ځیر 
باید ته د چاپیریال  شې. د هر چانه ډیر 

سره واوسې.

د څپو پروړاندې المبو وهل
فرهنګي  ځانګړې  یوه  شي  کیدای  دا 
هم  استعداد  خ��وران��ا  د  چ��ې  وه  لهزه 
بالیوډ  د  باید  بریا  دده  شو.  ومنل  هلته 
سره  ډیریدلو  فلمونو  خپلواکه  ډول  نوي 

ولوستل شي.
او  منتقدین  م��ع��ن��وي  ی����وازې  او 
خلک  دي،  نه  خفه  خلک  توپیرلرونکي 
خوشحاله  هم  څخه  کتارونو  مخکې  د 
زه  ووی��ل:  خاکسارۍ  په  خورانا  دي. 
ښه  دا  لپاره  سینما  هند  د  چې  کوم  فکر 

اوس په بالیوډ کې یو 
با استعداده اداکار دی، 

خورانا د کلونو په تیریدو 
د خپل خوښې کارونو 
څخه الس وانخیست.
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ما تل کوښښ کړی چې د داسې مطلب 
زما  ولري.  کیفیت  چې  ودریږم  شاته 
چې  کوی  ښکاره  دا  سربیره،  ګټلو  د 
داسې  غ��واړی  خلک  هیواد  د  زمونږ 
سینما وګوري چې هغوي ته خوښي او 
د بحث  او ورته  تیری ورکړي  ساعت 

وړ او تائید وړ وي.
دا ټول په 2102 کال کې پیل شو کله 
بالیوډ کار د ویکي  چې خورانا د خپل 

ریښتینې  په  کړ.  پیل  سره  ډونر 
چې  وروسته  څخه  هغه  د  ډول 
یوازې  نه  کړی  ډک  دې  فلم  هر 
چې  کړي  ماتې  خبرې  هغه  چې 
څه  باید  هیرو  بالیوډ  معمول  یو 
دا  ته یې  لیدونکو  بلکه  ډول وي، 

ښکاره کړې چې دی د هنرکار په توګه 
څومره مهارتونه لري.

بیرته له سره د قالب، قالب کول
بالیوډ یو پخوانی هیرو یو خدمتګارد  د 
بدو  د  او  ژغ���وري  څخه  خفګان  د 
خورانا  د  خو  کوي.  جګړه  سره  خلکو 
څخه  هغه  د  چ��ې  و  داس��ې  شخصیت 
چاپ  د  څښتن،  پلورنځۍ  ویډیو  د  یې 

یو کس به فکر کوي چې د فلم کیسه یا داستان 
اداکار ځانته جذبوي، خو، خورانا لپاره 

ځانګړتیا او نوی کار ارزښتناکه دی

یو السته راوړونکی 
سندرغاړی هم دی، څو 
استعداد لرونکي خورانا 
د هندوستان ټایمز د هند 

ترټوله سټایل لرونکي 
جایزې پر مهال، 2019 

کال ممبی
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د ستوري څخه هم ال 
وړاندې زیات

ایوشمان خورانا د ډیرو خلکو مشهوره خبرې )چې د عام وګړي قدرت 
ته ټیټ فکر مه کوه( ته یو ژوندی مثال دی، او خورانا داسې یو اداکار 

دی چې بریښي خوب کې ژوند کوي
لیکواله: آرتي کپور سینګ

اوښکو  زح��م��ت،  وی��ن��ې،  هغه  د 
د  سینما  د  هند  د  ته  هغه  خولو  او 
وګټله،  جایزه  غوره  ترټولو  لیاقت 
ویکی  د  )چ��ې  اداک����ار  غ���وره  د 
لپاره ګډه ده:  کوشال سره د یوري 
فلم  ملي  د  سټرایک(  سرجیکل  د 
جایزه د په انداون کې ده هغه اجرا 
خورانا  ګټلو  له  وروس��ت��ه  ل��پ��اره. 
په  چې  ووی��ل  س��ره  خاکسارۍ  په 
ریښتیا سره د ویاړ ځای دی او ډیر 
فلم  ملي  د  چې  دی  ځای  خوښۍ  د 
جایزه مې وګټله. د هنرکار په توګه 

د خاکسارۍ یوه بیلګه، 
ایوشمان خورانا، اکثره وخت 
د ممبی په اندیري کې په خپل 

ښکلي کور کې د خپل د عالقې 
کتابونو پاڼې اړوي
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نامه وه. دا غونډه نه یوازې د فلمونو 
توګه  په  یوځای  داسې  د  بلکه  ښودلو 
نظرونو  غ���وره  د  چ��ې  ک��وي  ک��ار 
د  وش��ي.  ورک��ې  تبادله  بحثونو  او 
ګډون  په  اوازونو  نړیوالو  ځواکمنو 
پوره  موخې  لمړني  سینما  د   IFFI
ټولنې  د  چې   – ورکړه  اجازه  کولو 
رې  ستیاجیت  د  او  واوس���ي،  آینه 
سینما  )د  کړې  تکرار  بیا  یې  خبرې 

خام مواد په خپله ژوند ده(.

ګجانم خرګامکر یو ایډیټر، د 
اسنادو جوړونکی او د مستند 

فلمونو جوړونکی دی چې د ډرفټ 
کرفټ فکري مرکز رئیس هم دی. هغه د ډرفټ بنسټ 
ایښودونکی ایډیټر دی. هغه په نړیواله کچه په حقوقو، 
ډیپلوماسي، عامه پالیسي او نړیوالو چارو لیکنې کوي.

په غور کې
روسیه په IFFI 2019 کې 

د پام الندې وه او هغه اته 
فلمونه ښکاره شول چې د 
روسي سینما ول او یا یې 

په نړیوالو فلمونو کې ونډه 
لرله. او د پام الندې فلم 

جوړونکی سږ کال تکاشي 
میک وه. د جاپان څخه دی 
او داسې انګیرل کې چې د 
نړۍ د غوره فلم جوړونکو 

څخه دی. د میک کار د 
فلمونه  ملګرتیا  کورني – 

دي چې په غونډه کې ښکاره 
شول.

د خبرو څخه پرته ویل
غلې فلمونه د ژوندی 

موزیک سره، د سږکال د 
غونډو نمونه وه او د یو 

زمان د خوښې فلمونه بڼې 
لپاره ځانګړې شوې وه. 

په دې برخه کې درې غلي 
الفرید هیچکاک  د  فلمونه 

بلک میل، د سرګي 
کښتۍ  جنګی  ایسینتاینس 
پوټمکین او GW پبست 
پانډورا باکس – ښکاره 

شول. 

په میدان کې 
جذاب

دې غونډې تل سیمه ایزو هندي فلمونو ته وده ورکړې او سږکال هم 
د هیواد بیالبیلو برخو څخه د فلمونو په ښکاره کولو دا کار بیا تکرار 

شو
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کې  ځمکه  زهرینه  په  ښځو  د  بورا 
کارولې،  یې  لهجه  پنګچینپا  د  وه،  فلم 
ده.  کې  حال  په  تللو  منځه  له  د  چې 
اوتپال  جوړونکي  فلم  اسامي  نامتو 
ځانګړی  کې  فلم  چې  بوهوبریتا  ډوټا 
پرادیپ  د  او  لوبولی  انداز  شاعري 
یې  ژبه  ګارو/خاسي  د  لیودو  ُکربا 

کارولې.

لید شاته 
کلونو   1970 د  او  کلونو   1950 د 
د  سینما  هند  د  ت��رم��ن��ځ،  ورس��ت��ی��و 
وکړ  پرمختګ  لیګ  نوې  ډاریکټرانو 
فلمونو  تجارتي  د  یې  فلمونه  چې 

او  هنرکارانو  کیسو،  د  پرتله  پ��ه 
د  درل��ود.  لوړوالی  پلوه  له  بودیجې 
ګوپالکریشنان،  ادور  سین،  مرینل 
غوندې  کاول  ماني  او  بینګال  شیام 
تکړه خلک له دې ډلې څخه دي. یوه 
)د  ش��وه،  پرانیستل  برخه  ځانګړې 
هند په سینما کې پخوانۍ څپه(، چې د 
داسې ډایریکټرانو 12 فلمونه نندارې 
ته وړاندې شول – په دې غونډه کې 
 11 او  نړیوال   6 فلمونه،   90 هند  د 
درې  ورس��ره  او  و  فلمونه  اسیایي 
غلي فلمونه او موزیک هم مل و. سږ 
کال د فلم جوړونې سیالۍ هم وه چې 
په  سیالۍ  فلم  وړوکي  فلم  لنډ  مانیا  د 

ما په خپل کاري ژوند 
کې ډیر ښه وختونه لرل، 

دا ډیره ستونزمنه ده 
چې د یوه کیسه وکړم، 
ما د ډیرو ښو خلکو، 

ښو ډایرکټرانو سره کار 
کړی... زما پیغام دا دي 

چې الړ شه او فلمونه 
وګوره.

ایزابیلې هپیرټ
فرانسوۍ اداکاره

مونږه د شریکه فلمونو په 
تولید عادت یو او دا ډیره 
ښه ده چې د خلکو سره 
خپل تجربه ګډه کړو. که 

څه هم مونږ د یو بل څخه 
لرې یو خو بیا د یوې 

کورنۍ څخه یو چې په 
فلمونو پوهیږو.

ګوران پاسکالیجیویک
سربیایي فلمي ډایریکټر، د دود برسیره

کیڼ اړخ: پیما تسیدن په IFFI 2019 کې د خپل فلم بالون لپاره د ځانګړي میلمه جایزه واخیسته، چې تبتي کورنۍ کیسه بیانوي 
چې د زلزلې حادثې سره الس په ګریوان دي.

ښي اړخ: په غونډه کې د بلیس هاریسن لخوا ډایریکټ شوی فلم )لیس پارټیکیولز( ته د زرین طاووس جایزه ورکړل شوه.
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iFFi 2019: the winners
award category

Golden Peacock Award

Best Director Award

Best Actor (Male) Award 

Best Actor (Female) Award 

Special Jury Award

Best Debut Feature Film of a 
Director

Special mention

The ICFT –UNESCO 
Gandhi Medal 

Special mention under ICFT-
UNESCO Gandhi medal

Winner

Particles (French)

Lijo Jose Pellissery (for Malayalam film Jallikattu)

Seu Jorge (for Brazilian film Marighella)

Usha Jadhav (for Marathi film Mai Ghatt: Crime 
No. 103/2005

Pema Tseden for Balloon (Chinese)

Amin Sidi Boumediene for Abou Leila (Arabic) 
Marius Olteanu for Monsters (Romanian)

Hellaro (Gujarati) 

Rwanda (Italian)

Bahattar Hoorain (Hindi)

طبي  ښځینه  پنسلوانیا  د  یې  کې  پیړۍ 
کالج کې زده کړې سرته رسولې وې.

پام ایز  سیمه 
فلمونو  هندي  ایزو  سیمه  د  تل  غونډې 
کال  سږ  او  ورک��ړې  وده  ته  پراختیا 
هندي  غوره  د  شو.  تکرار  کار  دا  هم 
فلمونه  مراټي  پنځه  کې  برخه  فلمونو 
سیمه  د  چې  شول  وړان��دې  ته  نندارې 
وه.  کچه  ل��وړه  کې  برخه  سینما  ای��زې 
باندې  ساتلو  ژبو  ای��زو  سیمه  د  هند  د 
هند  ختیځ  شمال  د  و.  پام  فلمونو  څو  د 
چې  شول  وړان��دې  فلمونه  درې  څخه 
وړان��دې  ته  نندارې  یې  ژب��ې  پخوانۍ 
کړې. ترټوله مشهوره یې د ملي جایزې 
مانجو  جوړونکي،  فلم  اسامي  ګټونکي 

د IFFI 8102 څخه یو دودیز نمایش، چې هلته د 50 کلیزې یوه څنډه ښکاره شوه
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هند  په  پخوا  کاله   50 چې  څه  هغه 
نړیوالې  غ��وره  ترڅو  شو  پیل  کې 
خو  ک��ړي  ښکاره  بیلګې  سینمایي 
مشهوره  فلمونو  د  نړۍ  د  یې  اوس 
د  کړې.  غوره  ځانته  بڼه  نندارتون 
 IFFI غونډه  فلمونو  نړیوالو  د  هند 
د  کې  پنجم  ګوا،  د   20 په  نومبر  د 
پردې  څخه  غونډې  کلنۍ   50 خپلې 
پورته کړې او غونډه یې په شانداره 
نامتو  هند  د  او  پرانیسته  مراسمو 
هم  راجنیکنت  او  امیتابچن  ستورو 
ورکې برخه اخیستې وه. دا غونډه د 
معلوماتو  او  نشراتو  د  دولت  د  هند 
وزارت، او د ګوا دولت لخوا جوړه 
آسیا  د  یواځې  نه    IFFI وه.  شوې 
کیږي  شمیرل  څخه  غونډو  غ��وره 
ګڼل  ه��م  ارزښ��ت��ن��اک��ه  خ��ورا  بلکه 

کیږي.

او د هغوی خوبونه ښځې 
څخه  هیوادونو   76 د  کې  غونډه  په 

ته  ن��ن��دارې  فلمونه  ډی��ر  ال   200 د 
یې  اړخ  اصلي  خو  ش��ول.  وړان��دې 
یا  چې  ول  فلمونه  هغه  شمېر  ډیر 
یا  او  درلود  اصلي رول  د ښځې  یې 
اړه کیسه جوړه شوې  په  د ښځو  یې 
فلمونه   05 داسې  څخه  نړۍ  د   – وه 
ښځو  د  فلمونو  دې  و!  شوي  غوره 
خوبونه  هغوی  د  او  کیسې  غ��وره 
فلمونو  مهم  دوه  ټولو  تر  کړي.  بیان 
– یو )37 ثانیې( د جاپاني ډایریکټر 
په  مازدیګر  )د  یې  بل  او  هیکاري 
جوړونکې  فلم  ایرانۍ  د  کې(  پنځو 

و. مخملباف  سمیرا 
سمیر  او  هیالرو  شا  ابیشیک  د 
په  فلمونو  ګوپال  ان��ان��دي  وی���دوان 
په  د ښځو  هم  فلمونه  نور  شمول څو 
ریښتیا  یې  خوبونه  خپل  چې  و  اړه 
او  دی  فلم  مراټی  هیالرو  دي.  کړي 
ښځینه  لومړنۍ  هند  د  ګوپال  اناندي 
په  جوشي  ګوپال  اناندي  ډاکټرې، 
نولسمه  پ��ه  چ��ې  ش��وی  ج��وړ  ژون��د 

زه ویاړم چې دلته 
]IFFI، 2019 کې[ 

یم. زه د هند دولت او 
د ګوا دولت څخه مننه 

کوم چې زه یې بللی 
یم. فلمونه تل د ټولنیز 
ژوند مهمه برخه وه. 
په ګوا کې په دې کچه 

غونډه د ګوا خلکو 
ته هم خدمت کوي، 
هغه داچې پوه شي 
چې په نړۍ کې څه 

روان دي او مونږ ته 
ددې فرصت راکړې 
چې دې خلکو سره 

وګورو او یوځای شو.

د IFFI موخه ده ترڅو دا ښکاره کړو چې خوشحالۍ او خوښۍ 
اصلي ریښه د هند څخه ده او دا ان تر نتیا شسترا پورې رسیږي 

چې 2200 کاله پخوا لیکل شوی. 

امیتا بچن
د هند فلمي اداکار او د پډما ویسبوشان 
ګټونکی

امیت خارې
سکرتر، د معلوماتو او نشراتو وزارت، د هند دولت 
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د فلم زرین
سکرین میراث

د پخوانیو نړیوالو فلمونو او د هندي ډایریکټرانو نامتو کارونو څخه نیولی تر جایزه 
ګټونکو سیمه ایزو فلمونو چې له هیره ایستل شوې ژبې یې بیرته را ژوندۍ کړي، د 

هند نړیوالې سینما غونډې د ښې سینما څخه ال ډیرشیان وړاندې کړ
لیکواله: ګجانن خرګامکر
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زړه  د  زمونږ  یواځې  خو  دي،  روان 
عملونه  چې  پوهیږی  دې  پر  کنج  ژور 
مو د تکبر له کبله دي یا د میني. مهابراتا 
کړی.  مخنیوی  څخه  پوهې  اسانه  یو  د 
ګیتا ځوابونه لري، خو ځیني پوښتنې هم 
لري. شکونه ښه دي که دا شکونه د عقل 
ته  څیړنې  خلک  نو  وکړي  حرکت  سره 
اړ باسي. زمونږ په متنونو د پوهې لپاره 
ده.  اړتیا  ته  کس  عاقل  او  هوښیار  یو 
ځکه چې د ماشوم په څیر خبرې نه دي 
لوی کس  یو  د  تاسره  چې سلسله ولري، 
لپاره تشویق ته  بدلون  چلند کوي، چې د 
دایره  ده، هغه  دایره  یوه  دا  اړتیا ولري. 
ژوندی  یې  فرهنګ  پخوانی  زمونږ  چې 

ساتلی.
ژوندی  اتحاز  زمونږ  امله  دې  له  نو 
په  ازادي  او  دین  چې  ځکه  دی،  پاتې 
منځ  خپل  په  کې  هند  په  ډول  تاریخي 
بیالبیلو  کې  پایله  په  لرله.  نه  جګړه  کې 

ګډ  سره  بل  یو  د  چې  کړه  زده  دینونو 
ول��ري،  فکر  خ��الص  او  وک��ړي  ژون��د 
او  عصریتوب  کې  ح��ال  پداسې  مونږ 
سیمه ایزوالی لمانځو چې د خپلو نیکونو 
ځکه  نو  یو،  والړ  کلک  باندې  عملونه 
سره  ورځې  نن  د  زدکړې  دینې  زمونږ 
وړاندې،  پر  درک  مستقیم  د  لري.  تړاو 
خلکو  د  چې  ده  شونی  دا  لپاره  ازادي  د 
په ذهنونو کې دینداري پیچاري کړي او 
یا برعکس عمل ترسره کړي. او زمونږ 
هند، دا ښکلی هیواد، تل د مستقیم درک 

پر وړاندې پاتې شوی!

امیش )تریپتي( د شیوا تریلوجي او رام چندرا 
سلسلې جایزه ګټونکی لیکوال دی. خپله یو 

حریص لوستونکی او څیړونکی دی، امیش 
په لندن کې د نهرو مرکز اوسنی رئیس دی چط د هند او برتانیې 

ترمنځ فرهنګې تبادلې ته پرمختګ ورکوي.

پورته: د جاتیو ځمکې مرکز، 
چې د رامیانا افسانې مذهبي 
باښې پسې نومول شوی او د 
کیراال، کولم کې پروت دی، 
او 200 فوټه اوږدې مرغه 

مجسمې کور دی، داسې ویل 
کیږي په نړۍ کې د مرغه 

ترټولو لویه مجسمه ده
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خلکو پر ژوند سره اوس تړاو نه لري.
نو ولې دا کار په هند کې ونشو؟ زما 
کبله  له  هوښیاري  زمونږ  دا  نظر،  په 
او  عصری  باورونه  خپل  مونږ  چې  وه 
سره  تاسې  چې  راځۍ  کړل.  ایز  سیمه 
په  رامایانا  مشهوره  زمونږ  نظر  خپل  د 

تلویزیوني  یوه  کړم.  شریک  اړه 
کې  کلونو   1980 پ��ه  س��ری��ال 
عمره  تر  زمونږ  کیسه  رامایانا 
د  ت��رډی��ره  کیسه  ک��ړه.  عصري 
چې  وه  اړه  په  رامکاریتماناس 
تولسیداس په 16 پیړۍ کې لیکلې 
د  خپله  په  تولسیداسجي  خو  وه، 
ډیر  والمیکي رامیانا څخه  اصلي 
بدلونونه راوستي و، نو ځکه یې 

د راما کیسه د نوي خلکو لپاره عصری 
کړه. کمبا رامیانا د سویل څخه 

چې  وکړئ،  فکر  اړه  په  مهاباراتا  د 
کوي  لرې  څخه  تمې  قضاوت  د  مونږ 
سموي،  مو  ته  پوهې  او  مهرباني  او 
په  مونږ  شي.  شوني  هم  شیان  واړه  چې 
او  ګ��ورو،  ضعیفوالی  هم  کې  پاندواس 
هم  ځواک  کې  کاوراواس  به  همدارنګه 
یو  ګیج  اړه  په  کریشنا  د  مونږ  ګ��ورو. 
منحرف  )یو ځیرک خو  ان شکوني  چې 
کیسه  یو  څخه(  مهابراتا  د  شخصیت 
لري چې هیله مند و، ځینې وایي، چې د 
بیا هم کاورواس  انتقام و. خو  پوهې وړ 
سم  شی  یو  وبایلله،  پنداواس  او  وګټله 
نښکاري.... دا بحث روان دی، او ژوند 
کوښښونه  زمونږ  دی.  ګیج  هم  اوس 

مونږ پداسې حال کې عصریتوب او سیمه ایزوالی لمانځو چې د 
خپلو نیکونو عملونه باندې کلک والړ یو، نو ځکه زمونږ دینې 

زدکړې د نن ورځې سره تړاو لري، او له همدې کبله ژوندۍ پاتي

کیڼ خوا: د اتلسمې پیړۍ 
یوه نقاشي چې راما، سیتا او 
لکشمانا د بهاردواجا د عزلت 
په څنډه کې ښکاره کوي

الندې: پر دیوال پخوانۍ 
نقاشي چې د رامیانا او 
مهابراتا منظرې د چیناکیشوارا 
پر مندر ښکاره کوي، بلور، 
کرناټکا
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د  زیوس  او  والړ  منځه  له  را  خدای، 
الندې  واورې  د  کې  په غرونو  المپس 
په  ځواکمني  کیسې  رما  د  دی.  پروت 
هم  اوس  کریشنا  ده،  اوږده  کې  هند 
تر  ال  شیوا  او  جلبوي  خلک  ځانته 
اوسه زمونږ په زړونو کې پروت دی 
او نڅا کوي. یو اخاند رامیان چې کله 
لوستل  هم  اوس  کې  کورنۍ  هندي  په 
بیا  وي  ډیر  کار  چې  څومره  نو  کوي 
اصلي شخصیت  مهابراتا  د  هندیان  هم 

باندې بحث کوي.
یو تنبل تحلیل کیدای شي دا ښکاره 
د  کیسې  او  فرهنګ  زمونږ  چې  کړي 
یونان  لکه  وړاندې  پر  تمدنونو  نورو 
دغه  به  زه  خو  دي.  غني  مصر،  او 
ودری���ږم.  وړان���دې  پ��ر  وی��اړ  بیځایه 
دي،  ښې  کیسې  زمونږ  شکه،  له  پرته 
د  او  زیوس  د  یونان  د  همدارنګه  او 
دي،  ښې  هم  افسانې  ټیم  المپس  د  هغه 
یې  معنی  او  لری  ارزښت  ډول  یو  او 

لرونکي  څټک  اغیزناکه  د  ده.  غوره 
الهام  کې  کیسه  نارس  د  شخصیت  تار 
د  چ��ې  وای��ې  )ځینې  دی  بخښونکی 
 Thursday ی��ا  پنجشنبې  انګلیسې 
ورځ  تار  د  یعنې   thor  day ریښې  
لرونکی  قدرت  دا  ولې  رسیږي(.  ته 

خدایان اوس نه پیژندل کیږي؟
زه په دې باوري چې هغوی د خپلو 

پورته: د راملیله )د رامیانا ډرامټیک 
بدلون( پخوانی دود معاصر تولید په 
هند کې عام دی او د دې المل شوی 

چې دا افسانې ژوندۍ پاتې شي

الندې: د هریانا، کورکشیترا سیمه 
کې ترټولو مقدس ځای، د جیوتسر 

مقدس حوض دی، چیرته چې 
کریشنا د بګاود ګیتا وینا ارجونا ته 
کړې، او تر اوسه زرګنه مذهبیان 
هر کال د دې حوض غاړو په لور 

روانیږي
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دا پخوانی کیسې، دا افسانې، 
مونږ ته د دې بلنه راکوي چې د 
هغو ځوابونو څیړلو او لټه کې 

شو ترڅو تل د اوسنۍ دورې 
سره تړاو ولري

پورته: د لیکوال امیش تریپتي 
یوه کتاب نړیوالې بریا محفل 

پرمهال، امیش د بالیوډ اداکار 
امیتابچن سره

الندې: په ممالپورم کې د 
لویې تیږي حکاکي، ټامیل 

ناډو، چې د ارجونا پښیماني 
ښکاره کوي. مهابالي پورم 

)مماالپورم( په ایالت کې اوس 
هم د سیالنیانو د جذب ځای ده



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |35

ستیاموا  دي؟  څه  رښتیا 
ج��ی��ت��ي وای�����ي م��ن��داک��ا 
اوپ����ان����ش����اد. رښ��ت��ی��ا 
پ���ه ی���وازی���ت���وب س��ره 
موافق  څوک  کامیابیږي. 
چې  څنګه  لکه  دي؟  ن��ه 

له  پرته  نساندیها،  ویل:  خلکو  پخواني 
رښتیا  زما  آیا  دي؟  څه  رښتیا  خو  شکه. 
لکه  شته  شی  کوم  داسې  آیا  ستا؟  که  ده 
وړاندې  پر  رښتیا  د  آیا  رښتیا؟  نړیواله 
آیا رښتیا  او بدکاري واقع کیږي؟  دروغ 
منل  د  آیا  لري؟  تړاو  سره  حقیقتونو  د 
یا  او  لري؟  تړاو  سره  معلوماتو  شویو 
تصمیمونو  د  ده؟  نمونه  لومړنۍ  داچې 

رښتیا ده؟
زم��ون��ږ غني  خ��و  پ��وه��ی��ږم،  ن��ه  زه 
د خپلو  باسي چې  اړ  ته  اتحاز مونږ دې 

څخه  نظرونو  ل��ه  نیاګانو  او  نیکونو 
د  کیسې  پخوانۍ  دا  ولرو.  پوهه  اوچته 
ده چې  بلنه  یوه  داسې  لپاره  لټولو  ځواب 
او  وي  برابر  س��ره  شرایطو  اوسني  د 
سره  مونږ  له  ځکه  ولري.  ورسره  تړاو 
پوه  ځان  باندې  ژوند  چې  کوی  مرسته 
کړو او خپل رول پکې وپیژنو. نو ځکه 
د  دي.  پاتې  ژوندۍ  کې  ذهن  په  زمونږ 
فکر  باندې  حالت  تمدنونو  پخوانیو  نورو 
سکندنیویا  د  خدای(  )آلمانی  تار  وکړئ. 
لمر  د  څخه  مصر  د  ش��و،  ورک  څخه 

د مهابراتا او رامیانا 
عصري ورځ بدلونونه 

د ریښتینولي اصلي 
ارزښتونه د ځان سره 

لري، مینه او همدردي، 
پداسې حال کې چې د 

معاصره عناصرو سره 
ښکاره کیږي

زمونږ د خدایانو کیسو کې تل بدلونونه 
راغلي، د پخوانیو غوره ترې پاتې، خو نوی 

جذابیت ورته اضافه شوی
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د ژوندي
فرهنګ کموالی

سره له دې چې د هند غوره خرڅونکی لیکوال دی، او په الهام کې ژور تللی، او د 
هغه شیوا تریلوجي سلسله د هند په خپورشوي تاریخ کې چټک خرڅ شوي کتابونه 
دي، اوس یې قلم اخیستی چې په ځانګړي ډول د هندلید لپاره، د پخواني هند متنونو 

ته د اوسني معاصر ژوند تړاو ورکړي

د رامیانا او مهابراتا په څیر لرغونې کیسې 
نه یوازې نوښتګره بدلونونو بلکه د پرځای 
پاتې شویو مجسمو سره ژوندۍ پاتې لکه د 
شري کریشنا مجسمه د اوترکنډ، ریشیکیش په 
ترینوینی ګټ کې
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ډاکټر راستوګی د نوې ډیلي د ایوش 
AYUSH وزارت الندې، د یوګا څیړنې 

او طبېعي روغتیا د مرکزي شورا معاون 
دی. هغه په سوریا نمسکار او د روغتیایي ژوند اصول په څیر 

موضوعاتو باندې څو کتابونه لیکلي دي.

کړی  تمرین  دودیز  یې  کې  غارونو 
نوټونو  بودایي  او  اوپانشاد  د  هغه  و، 
درس ورکاوه او همدارنګه ېې د تبتي 

فلسفو زدکړه هم کړې وه.

)س��وان��ن��دا  ال��ه��ی��ات  ټولنې  ژون���د  د 
په  )اوترکنډ(:  ریشیکیش  اش��رم(، 
بنسټ  شیوانندا  یې  کې  کال   1936
کیښود، چې د طب زده کوونکی و او 
سنیاساشراما سره د سوامي ویشوانندا 
یوځای  الندې  الرښونې  د  سرسواتي 
شو. هغه د ژوند ټولنې الهیاتو او یوګا 

بنسټ کیښود. اکاډمي  ویدنتا 

چنای  مندرم،  یوګا  ماچاریا  کریشنا 
و.  ک.  ټ.  د  دا  ن����اډو(:  )ټ��ام��ی��ل 
د  کې   1976 په  لخوا  ډیسیکاچار 

شو،  ج��وړ  نامه  په  کریشناماچریا 
د  ښوونکی،  هندی  یو  یوګا  د  چې 

ایورویدایي معالج او عالم و. 
اونۍ  په  یوګا  کې،  لسیزه  تیره  په 
کې د یوځل تمرین څخه یو روغتیایي 
ژوند باندې بدل شو. او دا انسټیټیوټونه 
ډیر زیار باسي ترڅو داسې کورسونه 
لرونکو  عمر  ټولو  د  چې  کړي  جوړ 

زده کوونکو ته په زړه پورې وي.

پتنجالي یوګپیت د یوګا او ایورویدا 
برخه کې د لسانس او ماسټري 

 زدکړې ورکوي.
divyayoga.com 

د الهام بخښونکي ژوند ټولنه هره 
ورځ مازدیګر او وړاندې له غرمې 

درسونه ورکوي. د یوګا په اړه بحثونه 
 هم کیږي.

sivanandaonline.org 

 په چنای کې د یوګا مندرم ځانګړې 
شوې روغتیایي یوګا ماشومانو او لویانو 

ته تدریسوي. د ښوونکو روزنې څو 
 پروګرامونه هم برابروي.

kym.org 

سندنا مدریر ټرسټ لنډ او اوږده 
درسونه ورکوي. د ده د یوګا 5 ورځینی 

 درس ډیر مشهوره دی.
sadhanamandir.org 

د ویپاسانا نړیواله اکاډمي، 
چې د ډاماګیري په نامه 
هم یادیږي، د ویپاسانا د 
ذهني سوکالۍ مرکز دی 

چې مهاراشټرا، نسیک په 
ایګاتپوری کې پروت دی. 
دا په هند کې د ویپاسانا د 

ذهني سوکالۍ لومړی مرکز 
و، چې د تخنیک درس یې 
ورکاوه او س. ن. ګوینکا 
لخوا یې په ایګاتپوري کې 

ډبره کیښودل شوه.
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د لمړي ځل لپاره د )یوګا( کلیمه د اوسني معاصرې معنی په څیر 
په کتااوپانیشاد کې راغلې چې د څلورمې څخه تر دریمې پیړۍ 

پخوا له میالده راټول شوی

سویل
پ��ودو چیري  اش���رم،  اوروب��ی��ن��دو  د س��ري 
)ټامیل ناډو(: په 1926 کې سرې اوروبیندو 
جنګیالی،  آزداۍ  د  چې  ایښی،  بنسټ  یې 
فلیسوف، یوګي، ګورو او شاعر و، دا اشرم 
دوامداره  په  لپاره  اوسیدونکو  اوروفیلي  د 
د  یوګا  د  او  دایروي،  تمرینونه  یوګا  د  ډول 
ورته  اوروم��وډ  چې  لري  مرکز  یو  تمرین 
زدکړې  کې  ډولونو  بیالبیلو  یوګا  د  او  وایي 

ورکوي.

شمال
بابا  )اوترکنډ(:  هاریدوار  یوګپیت،  پتنجالي 

بنسټ  کې  کال   2006 په  یې  رامدیف 
یوګا  د  هند  د  یوګپیت  پتنجالي  ایښی، 
د  چې  دی.  انسټیټیوټ  ل��وی  ټولو  تر 
نامه نومول شوی،  په  پتنجالي  مهاریشي 
تمرین  چې  داده  موخه  انسټیټیوټ  د 
ورکړي او د یوګا او ایورویدا برخه کې 

څیړنه وکړي.

د س��دان��ا م��ن��در ټ��رس��ټ، دی��ه��رادون 
سوامي  کې  کال   1966 په  )اوترکنډ(: 
د  همالیا  د  او  ټرسټ  مندر  سدانا  د  راما 
انسټیټیوټ  نړیوال  فلسفې  او  پوهې  یوګا 
په  غ��رون��و  د  همالیا  د  ای��ښ��ی.  بنسټ 

د یوګا زدکړې او څیړنې لپاره 
نړیوال مرکز، پوډوچیري: سوامي 
ګیتانندا ګیري د دې مرکز بنسټ په 

1967 کې کیښود. انسټیټیوټ د یوګا 
روزونکو لپاره په باقاعده ډول د 

روزنې کورسونه دایروي او په ټوله 
 نړۍ کې څانګې لری.

moc.reyci

د ویپاسانا یوګا څیړنې انسټیټیوټ، 
ایګاتپوري )مهاراشټرا(: په 1985 

کې د س. ن. ګوینکا لخوا ډبره 
کیښودل شوه. د ویپاسانا د څیړنې 
انسټیټیوټ د ویپاسانا تمرین لپاره 
د نړۍ لوی مرکز دی، چې د کال 
په اوږدو کې 10 ورځیني ذهني 
کورسونه لري. انسټیټیوټ کې د 

اوږدمهاله کورسونو مرکز هم 
شته، او هم داما تپوانا هم شته چې 

پرمختللي اوږدمهاله کورسونه لري 
 او درس ورکوي.
vridhamma.org

سوامي ویویکانندا یوګا انوسندانا 
سمستانا، بنګلور )کرناټکا(: په 
2002 کال کې یې ډاکټر ح. ر. 
ناجیندرا بنسټ ایښی، د یوګا د 

څیړنې پرمختللی انسټیټیوټ دی. د 
انسټیټیوټ جوړولو موخه دا ده چې 
د یوګا تمرینونو شاته علمي شواهد 
مستند کړي او پرې پوه شي، چې 

لومړی یې د ارویادما سره 25 کاله 
پخوا د و. ک. یوګا په توګه پیل کړ، 
اوس د یوګا منل شوی پوهنتون دی، 

چې د ذهني او طب له پلوه د یوګا 
 لسانس او ماسټري درسونه ورکوي.

svyasa.edu.in

د مورارجي دیسای د یوګا ملي 
انسټیټیوټ، نوی ډیلي: په 1970 

کال کې د ایوش وزارت لخوا بنسټ 
کیښودل شو، دا انیسټیټیوټ په هند 

کې د یوګا ترټولو مشهوره تعلمي او 
څیړنیز مرکز دی. دا انسټیټیوټ د 

یوګا فلسفې ته پرختګ ورکوي او او 
په دې موضوع کې روزنې پرختللو 
څیړنو زمینه برابروي. د یوګا پوهنه 
کې د یوګا بنسټ، پرختللې زده کړې 

 او دواړه ډیپلومه او سند ورکوي.
yogamdniy.nic.in

ښکاره عقل

په ارولي کې د  ذهني آرامۍ مرکز یوه منظره. پوډوچیري د سري اروبیندو د اوسېدو ځای و او اوس د سري اروبیندو اشرم عملیاتي کمپ دی
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لویدیځ
ی��ادګ��اري  ی��وګ��ا  د  اینګر  رم��ان��ي  د 
په  )مهاراشټرا(:  پونه  انسټیټیوټ، 
ک.  ب.  ګورو  یوګا  د  یې  کې   1975
انسټیټیوټ  دا  کیښود،  بنسټ  اینګر  س. 
یوګا  د  چ��ې  ک��ی��ږي  ان��ګ��ی��رل  داس���ې 
دا  وي.  زړه  اینګر،  سټایل  مشهوره 
زدکړې  کې  برخې  یوګا  د  انسټیټیوټ 
د  استادان  وړ  شرایطو  د  او  ورکوي 

اینګر یوګا نړۍ کې ترویجوي.

 د یوګا انسټیټیوټ، سنتاکروز، ممبس 
)مهارشټرا(: په هند کې د یوګا ترټولو 
یې  کې   1918 په  دی،  مرکز  پخوانی 
لیدلوري  یوګا  د  یوګیندراجي  شري 
زده  یوګا  د  ایښی.  بنسټ  لپاره  ترویج 

څو  لپاره  دواړو  استادانو  او  کوونکو 
هند  د  ل��ري،  پروګرامونه  زدک��ړو  د 
وزارت   AYUSH ای��وش  د  دول��ت، 
په  زدک��ړې  او  کیږي.  پیژندل  لخوا 

دواړو ژبو انګلیسي او هندي کیږي.

پ��ون��ه  ل����ون����اوال،   ک��ی��ول��ی��دام��ا، 
یې  کې  کال   1924 په  )مهارشټرا(: 
دا  کیښود،  بنسټ  کوالینندا  سوامي 
انسټیټیوټ د ساینس پوهه او لیدلوری 
او  کوي.  یوځای  سره  دودونو  یوګا  د 
کالج لري  پیژندل شوی  لخوا  د دولت 
چې هلته د یوګا لنډمهاله او اوږدمهاله 
زدکړې کیږي، او سند ورکول کیږي. 
درسونه  لنډمهاله  هم  ته  استادانو  او 

ورکوي.

د اینګر یادګاري انسټیټیوت کې 
لنډمهاله او اوږدمهاله درسي 

پروګرامونه شتون لري. د روزونکو 
لپاره زدکړې ډیرې مشهوره دي. 

پونه د ایالت مرکز ممبی څخه 150 
 کیلومتره لرې پرته ده

bksiyengar.com

 په سانتاکروز کې انسټیټیوټ د یوګا 
روزونکو زدکړو پروګرامونه لری، 

او د ډیر جمعیت لپاره د رواني 
ستونزو حل په موخه د یوګا ټولګي 

 د لوی جمعیتونو لپاره جوړیږي 
theyogainstitute.org

په با قاعده ډول په لونفال کې د 
کیوالیادما لخوا د جمعیت لپاره د 

 یوګا پروګرامونه جوړیږي
kdham.com

په لمر پریواته 
کې یو ښوونکی 
یا آچریا د یوګا 

ټولګي ته د وارکاال 
په ساحل کې 

الرښوونه کوي
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ختیځ او شمال ختیځ
کلکته  ماموریت،  کریشنا  رام��ا  س��ري  د 
دې  د  ویویکنندا  سوامي  بنګال(:  )لویدیځ 
دا  کیښود.  کې   1897 په  بنسټ  ماموریت 
مصیبت  روغتیایي،  کې  هند  په  ماموریت 
مدیریت،  ای��ز  سیمه  مرستو،  س��ره  ځپلو 
قبیلوي ښه والي، لومړنۍ او عالي زدکړو او 
فرهنګي پرمختګ برخو کې کارونه کوي. 

مونګار  ښوونځۍ،  یوګا  د  کې  بِهار  په 
سوامي  یې  کې  ک��ال   1963 په  )بِ��ه��ار(: 
فرهنګ  هندي  او  یوګا  د  ستیاننده سرسوتي 

پراختیا لپاره بنسټ کیښود. نن ورځ د بِهار 
مشهوره  زدک��ړو  د  یوګا  د  ښوونځۍ  یوګا 
زده  مدیریت  روغتیایي  د  هلته  دی.  مرکز 
کړې، د سنسیا ټریننګ زدکړې، د یوګا سدانا 
پر مختللي زدکړې او د ساده ژوند مهارتونه 

ښودل کیږي.

اومچل یوګاشرم، ګواهتي )آسام(: په 1929 
سرسواتي  شیواننده  سوامي  یې  کې  ک��ال 
مهاراج بنسټ کیښود. دا انسټیټیوټ د ساینس 
له پلوه منل شوې څیړنې د یوګا په برخه کې 

ترسره کوي.

په کلکته کې د راماکریشنا 
ماموریت کې، هره ورځ سهار 
د یوګا درس ورکول کیږي او 

لنډ مهاله کورسونه )اکثرا 3 – 6 
میاشتو( هم جوړیږي

د بِهار یوګا ښوونځۍ کې د اشرم د ژوند 
ډول او یوګا ستسانګ اونۍ ترټولو ډیر 

مینوال لري. او همدا رنګه علمي کورسونو 
زمینه هم برابروي. مونګر نږدې 190 

کیلومتره د ایالت پالزمینې پتنا څخه لرې 
پروت دی

څو انسټیټیوټونه چې د اومچل 
یوګاشرم سره تړاو لري، په یوګا کې 
د هغو زدکړو ډیپلوما زمینه برابروي 

چې د سیمه ایزو او نړیوالو زده 
کوونکو ترمنځ ډیر مشهوره دي

سوامي نیرانجان )مرکز کې 
د خولې سره( د آسټرالیا او 

نورې نړۍ څخه د نورو 
سوامیانو سره د مانګروف 

غره اشرم )آسټرالیا( کې 
قدم وهي. سوامي نیرانجنندا 

سرسواتي د بِهار یوګا 
ښوونځۍ رئیس پاتې شوی و.
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هندي  لرغونې  روغتیا  عمومي  د  یوګا 
له  فلسفو  غ��وره  شپږو  هند  د  ده،  پوهه 
کې  وروستیو  په  کیږي.  شمیرل  جملې 
معالجوي  او  پراختیایي  ساتنې،  د  یوګا 
شهرت  نړیوال  کبله  له  پاملرنې  روغتیایی 
ګټو  بیالبیلو  د  یوګا سره عالقه  د  موندلی. 
عمومی  او  کموالی  فشار  روح��ي  د  لکه 
روغتیاله کبله ده. او د هیواد د بیلو برخو 
څخه خلک ورسره عالقه ښکاره کوي ان 
سلګونه  په  دي.  شامل  ورکې  هم  ځوانان 

شایقین د نړۍ بیلو برخو څخه هند ته سفر 
کړې  زده  پوهه  لرغونې  دا  ترڅو  کوي 
او  منظم  یو  لپاره  روغتیا  عمومي  د  چې 
ټولشموله ډیسیپلیني حرکتونو مجموعه ده. 
پداسې حال کې چې څو ادارې شته چې د 
کار  کې  برخه  یوګا  د  بهر  یا  دننه  هیواد 
چې  دي  وړ  یادولو  د  یې  ځینې  خو  کوي 
کوي  ساتنه  څخه  دود  د  یوګا  د  یوازې  نه 
ورځیني   – ته عصري  فلسفو  یوګا  د  بلکه 

تړاو ورکوي.

د کشمیر څخه تر کانیاکماري او ډانګ څخه تر ډوارکا، د یوګا الهام 
بخښونکې پوهې تمرین په پوره ایمان سره د یوې مفکورې په څیر ترسره 

کیږي. یوګا په هند کې یوازې فزیکي تمرین نه دی، بلکه د ژوند الره ده

د هند لومړی وزیر 
نریندرا موډي په 

نوي ډیلي کې د یوګا 
د نړیوالې ورځې په 

مناسبت د یوګا په 
جمعیت کې ګډون وکړ 

او ټول په ګډه د یوګا 
تمرین کوي
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د یوګا زده کړې
یوګا د هند د بنسټ ډبره په نړیوالې روغتیایي نقشه کې کیښوده او د نړۍ 

ګوټ، ګوټ څخه زرګونه نور خلک هم غواړي چې دې لرغوني پوهې په 
اړه ال ډیر څه زده کړي. دلته په هیواد کې یو څو دودیزې ادارې شته چې د 

یوګا ټریننګونو او څیړنو اسانتیاوې برابروي. 
لیکواله: ډاکټر راجیف راستوګي

یوګاواالوو د ذهني تفکر 
عملونه د زر کلونو څخه را 

پدیخوا کول. په ګوا کې د 
یوګا کوونکو نیمرخه انځور 

د لمرپریواته پر وخت کې



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |27

کاناډا )د ډیسمبر 20 – 21(
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د 

ډیسمبر په 20 د کاناډا څخه د دوه ورځیني سفر 
په لړ کې لیدنه وکړه او په اوټاوا کې یې د خپل 
کاناډایي سیال فرانسویس فیلیپي چمپاګنې سره 

وکتل. د لیدنې پرمهال دواړو وزیرانو د سرحد 
هاخوا ټروریزم او امنیت باندې خبرې وکړې. 

هغه همداراز د کاناډا لومړي وزیر جسټین ټریډو 
او د سوداګرۍ وزیرې ماري نګ سره وکتل 

ترڅو د دوه اړخیزه سوداګرۍ او پانګونې چارو 
کې پراختیا راوړې

عمان )د ډیسمبر 23 – 25(
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د ډیسمبر په 23 

مسکت څخه د درې ورځیني سفر په لړ کې لیدنه وکړه. عمان ته 
د بهرنو چارو وزیر لومړی سفر و چې د 2019 کال مې میاشت 

وروسته د بهرنیو چارو وزیر په توګه هلته والړ، او پام یې د 
خلیج سیمې سره د پراخو اړیکو لرلو او عمان سره د بحري 

ترانسپورت په اړه و. د بهرنیو چارو وزیر او یوسف بن علوي 
بن عبدهللا، د عمان سلطنت د بهرنیو چارو وزیر، د خلیج سیمې 

ثبات او امنیت په اړه د خپلو ګډو ګټو تعهد بیا وکړ.

ایران )د ډیسمبر 22 – 23( 
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د ډیسمبر 23-22 
ایران څخه لیدنه وکړه چې ترڅو د ایران بهرنیو چارو وزیر 
ډاکټر محمد جواد ظریف سره په ګډه د هند – ایران نولسمې 
ګډې کمیسیوني ناستې مشري وکړي. هغوی د شاهد بهشتي 

بندر پرمختګ په اړه خبرې وکړې او د چابهار بندر بشپړولو 
چټک کوښښ باندې یې بحث وکړ)چې لومړی به یې اصلي 

برخه وي(. دواړه دا بحري بندرونه ددې قوت لري ترڅو د هند 
لویې وچې، ایران، افغانستان، مرکزي اسیا او اروپا ترمنځ د 

الرې په توګه وکارول شي.

د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. 
جیشانکار د کاناډا سوداګرۍ 

وزیرې ماري نګ سه د کاناډا 
په ټورنټو کې وکتل

د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د عمان سلطنت د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره

د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد 
ظریف سره وکتل
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د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س.جیشانکار د ډیسمبر میاشت کې ایټالیا، د امریکا 
متحده ایالتونو، کاناډا، ایران او عمان ته هم سفرونه لرل

د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار سربیا، هالنډ او فرانسې ته 
د نومبر په میاشت کې سفرونه لرل

سربیا )د نومبر 7 – 9(
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د 

ماجا ګوجکویچ، د ملي غونډې مشرې سره په 
بلګراد کې وکتل. د بهرنیو چارو وزیر د دواړ 
هیوادونو ترمنځ د پارلماني همکارۍ ډیروالي 
او د دفاعي سکتور اړیکو پراخوالي باندې 

خبرې وکړې.

هالنډ )نومبر 9 – 11(
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار 
د خپل سفر پر مهال د ستیف بالک، د هالنډ 

بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. هغوی 
د دواړو په ګټه سیمه ایزو او نړیوالو 

ستراتیژیو باندې خبرې وکړې.

فرانسه )نومبر 11 – 12(
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار 
پاریس ته د خپل سفر پر مهال د فرانسې 
ولسمشر ایمانویل کامرون سره خبرې 

وکړې او د پاریس سولې فارم کې یې وینا 
وکړه چې د ډیجیټلي هوښ او دولت داري 

ګټې یې بیان کړې.

ایټالیا )د ډیسمبر 8-6(
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د 

ډیسمبر 6 – 8 د ایټالیا روم څخه لیدنه وکړه ترڅو 
د مدیترانې بحث )MED( پنځم پړاو کې ګډون 
وکړي، چې د ایټالیا د بهرنیو چارو او نړیوالې 

همکارۍ وزارت لخوا جوړ شوی. ډاکټر جیشانکار 
د مدیترانې بحث کنفرانس کې د هند په اړه یو 

ځانګړی بیان ورکړ او د هند ګټې یې په سیمه کې 
په لنډ ډول بیان کړې. د بهرنیو چارو وزیر د ایټالیې 
لومړي وزیر ګویسیپه کونته سره وکتل او د دواړو 
د امریکا متحده ایالتونه )د ډیسمبر 18-19(هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا یې بحث وکړ.

د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د هند 
دفاع وزیر راجنات سینګ سره په ګډه د امریکامتحده 

ایالتونو په لور سفر پیل کړ. دواړه نمایندګان واشنګټن 
ډي سي ته د ډیسمبر په 18 د بهرنیو او دفاع وزیرانو 
بحث دویمې 2+2 ناستې ته ورسیدل. د امرکیا بهرنیو 

چارو وزیر مایکل ر. پمپیو او د دفاع وزیر مارک ټ. 
ایسپر د خپل هندي سیاالنو کوربه ول. دواړو خواوو پر 

دې هوکړه وکړه ترڅو د نړیوالو تهدیدونو، ټروریزم، 
د مصیبت ځپلو سره مرسته او د بحري امنیت برخو 

کې خپلې همکارۍ ال ژورې کړي.

ښي خوا: د بهرنیو چارو 
وزیر ډاکټر س. جیشانکار او 
د دفاع وزیر راجنات سینګ 

د امریکا متحده ایالتونو د 
بهرنیو چارو وزیر مایلک 
ر. پمپیو او د امریکا دفاع 

وزیر مارک ټ. ایسپر سره 

الندې: د بهرنیو چارو 
وزیر ډاکټر س. جیشانکار 
ا ایټالیا لومړي وزیر 
ګیوسپې کونته سره
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د هند مرستیال ولسمشر وینکایه نیډو د کمورو جزیرو، 
سیرا لیوني او اذربایجان څخه لیدنه وکړه

کومورو جزیرې )د اکتوبر 10 – 12(
د کومورو متحده جزیرو ته د هند لومړی لوړپوړی سفر و چې مرستیال ولسمشر 

وینکیا نیډو ترسره کړ او د اکتوبر په 10 د درې ورځیني سفر لپاره پالزمینې 
موروني ته ورسید. او د مراسمو په ترڅ کې یې ورته ښه راغالست ووایه او د 
کومرو متحده جزیرو ولسمشر ازالي اسوماني او د کابینې غړو سره یې وکتل، 
په دوه اړخیزه خبرو کې د هند مرستیال ولسمشر هغوی ته د پراختیایي مرستو 
وعده ورکړه او ورته یې وویل چې د پیاوړې ستراتیژیکو اړیکو جوړولو اړتیا 

لیدل کیږي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ښه شي.

اذربایجان )اکتوبر 25 – 26(
مرستیال ولسمشر و. نیډو اتلسمې نام 

غونډې نمایندګانو مشري کوله او د سږ 
کال )د بندونګ اصولو مالتړ ترڅو د 

معصارې نړۍ ننګونو ته کافي او پوره 
ځواب ورکړي(. د اکتوبر په 24 د اذر 
بایجان باکو ته ورسید او مخکې له دې 

د اکتوبر 25 – 26 د نام غونډې ته د 
هند ملي بیانیه واوروي هلته یې د بهر 

 NAM میشته هندیانو سره وکتل. د نام
 UN یو بنسټ ایښودونکی غړی چې د
وروسته لویه غونډه ده او د هند شتون 

ته ورکې درناوی کیږي.

سیرا لیوني )د اکتوبر 12 – 14(
د خپل سفر په لړ کې مرستیال ولسمشر 

وینکیا نیډو د اکتوبر په 12 د هندي 
افریقا پراخې تګالرې دویم پړاو لپاره 

د سیرالیوني فري ټاون ته ورسید، چې 
موخه یې د ډیپلوماتیکو اړیکو پیاوړې 

کول او د افریقایي هیوادونو سره په ګډه 
د څو بیالبیلو برخو کې کار کول دي. د 
درې ورځیني سفر پر مهال، مرستیال 
ولسمشر د سیرا لیوني ولسمشر بریګ 

)رټډ( جولیوس ماډا وني بیو سره خبرې 
وکړې او همدارنګه د سیرا لیوني پارلمان 

رئیس عباس چرنور بونډو او بهرنیو 
متیو سحر نیوما، د سیرالیوني پارلمان مرستیال مشر د مرستیال چارو وزیرې نبیال فریده تونیا سره وکتل.

ولسمشر نیډو سره وکتل

کیڼ خوا: مرستیال ولسمشر ته د کومورو 
جزیرو ولسمشر، ازالي اسوماني لخوا په 

موروني کې د شین صلیب نظم جایزه ورکړل 
شوه چې د کمورو جزیرو لوړ ملکي مډال دی

الندې: مرستیال ولسمشر نیډو په باکو کې د 
اذربایجان ولسمشر الهام علیوف سره وکتل
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فلپین )د اکتوبر 17 – 21(
هند تل د فلپین سره دوستانه نړیواله اړیکې درلودې او په 2006 کال کې 
د ډاکټر ا.پ.ج. عبدالکالم له سفر څخه وروسته فلپین ته د هندي ولسمشر 
لومړی سفر و چې د 2019 کال د اکتوبر 17 – 21 پورې د هند ولسمشر 

رام نات کوینډ لخوا ترسره شو، او پخوانۍ لوړپوړې اړیکې چې مونږ 
خپل ختیځ ملګرو سره جوړې کړې ال پیاوړې کړې. فلپین د اسین له ډلې 
څخه د هند ستراتیژیک ملګری دی چې د دوی سوداګریزه راکړه ورکړه 
د کال 3.2 میلیارده امریکایي ډالرو ته رسیږي )چې یوازې 1.7 میلیارده 

امریکایي ډالرو په ارزښت د هند صادرات دي(. پداسې حال کې چې دواړه 
هیوادونه مخ پرودې اقتصاد لري، ځانګړی پام د جوړونې-جوړونې-

جوړونې )Build-Build-Build ( پروګرام ته په فلپین کې وشي. او )په 
هند کې د جوړشویو( څیزونو کمپاین وکړي. د هغه د سفر پر مهال، هغه د 

هند-اسین او د هند-فلپین سوداګریزو غونډو ته خبرې هم وکړې.

د هند ولسمشر رام نات کوینډ د جاپان او فلپین څخه لیدنه وکړه

د ډیپلوماټیک 
سفرونو ټولګه

پورته: د هند ولسمشر رام نات کوینډ د فلپین ولسمشر رودریګو دویرتې سره

ښي خوا: ولسمشر رام نات کوینډ د جاپان توکیو هنیدا نړیوال هوایي ډګر ته رسیږي

جاپان )د اکتوبر 21 – 23(
ولسمشر رام نات کوینډ د اکتوبر پر 21 توکیو 
ته ورسید ترڅو د جاپان امپراطور ناروهیتو د 

امپراطورکیدو مراسمو کې ګډون وکړي. دا سفر د 
په 1990 کې د ولسمشر راماسوامي وینکاترامان 

سفر څخه وروسته لومړی سفر و چې د امپراطور 
اکیتو د امپراطور کیدو مراسمو کې یې ګډون کړی 
و او بیا امپراطور اکیتو د 2019 کال اپریل میاشت 

کې د خپل دندې څخه ګوښه شو. 
د هغه د سفر پر مهال هغه د تسوکیجي هانګوانجي 

بودایي مندر څخه لیدنه وکړه او هلته یې د بودا 
مشهوره هندۍ ونه هم کښینوله. د امپراطورۍ 

مراسمو وروسته په جاپان کې د هندي ټولنې غړو 
ته یې خبرې وکړې او هغوی ته یې اطمینان ورکړ 

چې د هغوی مبارکۍ پیغامونه یې امپراطور ته 
رسولي.
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بدلون وړ انرژي او د پراخه ذخیرې حل 
الرو یوځایوالی رامنځته کړي.

وزیرانو  دفاع  د  هیوادونو  دواړو  د 
په  کال  سږ  د  او  وشو  بحث  یو  ترمنځ 
دفاعي  اړخ��ی��زې  دوه  د  ک��ې  لومړیو 
همکارۍ تطبیق تنظیماتو هوکړه لیک یې 
مندي  هیله  اړخونو  دواړه  کړ.  السلیک 
امنیتي  دوی  د  به  نړۍ  چې  کړه  ښکاره 
هند  وګوري.  سترګه  ښه  په  ته  همکاري 
او جرمني یو بل ته د UN دایمي امنیتي 
ښکاره  مالتړ  کاندیدو  ش��ورا  غړیتوب 
کړ. او تاکید یې وکړ چې د امنیت شورا 
لیدل  اړتیا  ژوره  لپاره  اص��الح  ګټور 
اتمي  د  هند  د  همداراز  جرمني  کیږي. 

غړیتوب  ګ���روپ  ب��راب��رون��ک��ي 
مالتړ ته هم غاړه کیښوده.

هند او جرمني خپل نیت ښکاره 
ملګرتیا  ستراتیژکه  خپله  چې  کړ 
په راتلونکو ورځو کې ال پیاوړې 
داسې  د  چې  شي  کیدای  ک��ړي. 
دواړو  چې  کول  پلې  موضوع  پراخې 
مشرانو ورباندې هوکړه کړې، د ننګونو 
او  دوامداره  د  هم  بیا  خو  مخ شي،  سره 
نږدې همکارۍ سره موخو ته رسیدل یو 

شونی کار دی. 

میرا شانکر د 2009 کال څخه تر 2011 کال 
پورې د امریکا متحده ایالتونو کې او د 2005 کال 

څخه تر 2009 کال پورې په جرمني کې د هند 
سفیرې په توګه دنده ترسره کړې. هغه د هند بهرنیو 
خدمتونو سره په 1973 کې یوځای شوه او په داسې حال کې یې  د دوه 

ارزښتناکه برخو مشري وکړه چې د سویلي اسیا سیمه ایزو همکاریو 
سازمان SAARC سره هم بوخته وه.

لومړی وزیر موډی او 
لومړۍ وزیره میرکل 
د ناستې څخه وړاندې 
د نوي ډیلي په پخواني 
استوګنځي کې

د اقتصادي همکاري جوړول د لومړي وزیر 
موډي او لومړۍ وزیرې میرکل د بحث اصلي 
موضوع وه
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روغتیا، ترانسپورت، چاپیریال او کرنه 
هغه برخې وې چې د همکاریو جوړښت 
لپاره ورباندې بحث وشو. پردې هوکړه 
ګروپ  متخصصینو  دیجټلي  چې  وشوه 
سوداګریز  ترڅو  شي  یوځای  سره  باید 
نوښت جوړ کړي او د راتلونکو تګالرو 
لپاره خپل پیشنهادونه ورکړي. او دواړو 
همکاریو  د  چې  وکړه  هوکړه  هیوادونو 

لپاره خپل نوښتونه پیل کړي.
د بحث  باندې همکاري  بدلون  اقلیم  د 
د  لپاره  هند  د  جرمني  و.  اړخ  بل  یو 
برابرونکي  لوی  دویم  مرستو  پرمختګ 
بدلون  د  او  موثریت  انرژي  د  توګه  په 
جرمني  ک��وي.  پ��ام  باندې  ان��رژي  وړ 
په  یورو  ملیارد  یو  د  چې  وکړه  هوکړه 
ارزښت به نوره مرسته هم وکړي ترڅو 
ترانسپورت زیربنا مالتړ وکړي  د شین 
هندي  د  ظرفیتونه  ادارو  دولتي  د  او 
ځیرک  او  ټولشموله  دوامداره،  ښارونو 
ځواکمن  لپاره  الر  حل  ترانسپورت 

کړي.
دواړه هیوادونه هند او جرمني متعهد 
دي چې دوامداره انرژي بدلون ته د نفت 

څخه پرته وده ورکړي. جرمني د بدلون 
دی.  مخکښ  ترټولو  کې  ان��رژي  وړ 
بدلون  د  موډي  نریندرا  وزیر  لومړي 
پورې  کال  تر 2022  موخه  انرژي  وړ 
175 ګیګا واټه اعالن کړې او ویلې یې 
اوچت  یې  به  واټونو  ګیګا   450 تر  چې 
دایمي  غیر  انرژي  وړ  بدلون  د  کړي. 
په اړه  ټیټوالي  په تړاو د قیمت  خاصیت 
یې ننګونې شتون لري. دواړو هیوادونو 
په ځواکمنتیا  هوکړه وکړه چې د زیربنا 
غیردایمي  ترڅو  وکړي  همکاری  کې 

ښي خوا: د جرمني لومړۍ 
وزیرې د هند ولسمشر رام نات 

کوینډ سره وکتل

الندې: لومړی وزیر موډي 
او لومړۍ وزیره میرکل، په 

نوې ډیلي کې د هوکړه لیکونو 
السلیکول ګوري
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په څو قطبي نړۍ کې، چې مهم ټکي یې 
دي،  کششونه  اقتصادي  او  استراتیژیک 
اروپا  او  جرمني  د  ملګرتیا  خپل  د  هند 
او اغیز  نفوذ  ثباته  با  یو  سره ګوري چې 

ته الره هواروي.
اقتصاد  پ��ی��اوړي  د  اروپ��ا  د  جرمني 
پراخ  کې  چ��ارو  یي  اروپ��ا  په  توګه  په 
د  جرمني  کبله  له  سیاست  د  لري.  الس 
ثبات  د  الن��دې  مشرۍ  تر  انګالمیرکل 
هند  د  جرمني  کړ.  تبدیل  باندې  مرکز 
کې  ملګرتیا  ستراتیژیکه  خپل  په  سره 
اقتصادي  د  دواړه  ګوري،  ته  ارزښتونو 
مارکیټ  ودې  پر  مخ  د  توګه  په  ملګرو 
په لرلو او د داسې هیوادونو په توګه چې 

کوي  ګډون  کې  ننګونو  نړیوالو  په 
نظام  نړیوال  قانوني  او  ثباته  د  او 
کې  اروپا  په  جرمني  کوي.  مالتړ 
دی  ملګری  سوداګریز  لوي  هند  د 
او د هندي شرکتونو سره د تخنیکي 
ګڼل  سرچینه  لویه  دویمه  همکارۍ 
شرکتونه  جرمن  شاخوا   1800 د  کیږي. 
په هند کې فعالیت لري. د سفر پرمهال د 
وزیرې  لومړۍ  او  موډي  وزیر  لومړي 
اړخ  د بحث اصلي  ترمنځ  انګالر میرکل 
د اقتصادي همکارۍ جوړول ول. پداسې 
سوداګرۍ  اروپ��ا   – هند  د  چې  کې  حال 
بیا  بحثونو  اودریدلو  د  پیمان  پانګونې  او 
پیل لپاره هیڅ تعهد نشته، دواړو اړخونو 
خپل  دې  لپاره  ختم  د  چې  وکړه  هوکړه 

کوښښونه ال ډیر کړي.
کلیدي پام پر دې وه چې په ګډه توګه د 
په ځانګړې  تکنالوژیو  او مخکښو  نوښت 
الرې  له   AI هیښوالی  مصنوعي  ډول 
کړي.  ه��واره  الره  ته  بدلون  ډیجیټلي 

الندې کیڼ خوا: د جرمني 
لومړۍ وزیره د لومړي 
وزیر موډي سره په 
راشترپتي بهاون کې

الندې ښي خوا: لومړۍ 
وزیرې ته د یادګار په ډول 
په راجګټ کې د چرخې 
مډال ورکړل شو

جرمني په هند کې د انرژي په ګټورتیا غور 
کړی او په څو پراختیایي پروژو کې د هند 
ستراتیژیک ملګری دی
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ستراتیژیکه ملګرتیا
د جرمني لومړۍ وزیرې انګال میرکل په دې وروستیو کې د هند لومړي وزیر نریندرا 
موډي سره د دولت – داخلي مشورو لپاره هند ته سفر درلود. پخوانی سفیره میرا شانکر 

د دې سفر اصلي السته راړنې په ګوته کوي

د جرمني لومړۍ وزیرې انګال میرکل د 
نومبر  د  څخه   31 اکتوبر  د  کال   2019
مشورو  داخلي   – دولت  د  پورې   1 تر 
دا  وک��ړ.  سفر  ته  هند  لپاره  پ��ړاو  پنځم 
یې  مشري  چې  دی  ډول  ځانګړی  یو 
او  موډي  نریندرا  وزیر  لومړی  هند  د 
د  او  کوله  میرکل  انګال  وزیرې  لومړۍ 
وزیران  کلیدي  یې  څخه  اړخونو  دواړو 
لپاره سره  لوري  لید  دولت(  مکمل  )د  د 

یوځای کړې ول.

تولید  د  اقتصادي ودې چټکتیا،  د  هند 
ځوانانو  ملیونونو  د  او  پراخوالي  برخې 
کوي  کار  باندې  پیداکولو  دندو  د  لپاره 
په  او  ننوځي.  ته  مارکیټ  دندو  د  چې 
دې برخه کې هند د خپل طبیعې ملګري 
د  تولید  د  چ��ې  دی  م��ل  س��ره  جرمني 
کولی  شرکتونه  جرمن  دی.  کور  ځواک 
 IT لرونکو مهارت  اوچت  د  هند  د  شي 
خپل  د  او  وګماري  دن��دو  په  مسلکیان 
ورځې  نن  د  ورکړي.  پراختیا  ته  سیالۍ 

لومړی وزیر نریندرا موډي )په 
لومړي کتار کې دښي خوا څخه 

څلورم( او د جرمني لومړۍ وزیره 
انګال میرکل )د لومړي وزیر موډي 
ښي خوا ته( د دولت – داخلي پنځم 

دور مشورو غړوه سره په نوې 
ډیلۍ کې. د بهرنیو چارو وزیر ایس. 

جیشانکار )د مخ کتار، د ښي خوا 
څخه دویم( او د جرمني د حملې وزیر 
هیکو مس )د مخ کتار د ښي خوا څخه 

دریم( هم د غړو څخه و



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |

بن سلمان کوي، چې ترڅو د هوکړه شویو او 
اړوندو پروژو پروخت پلې کیدو څخه مطمئن 

شي او مخې ته پراته خنډونه لرې کړي.
هند  د  هم  نظره  له  عربستان  سعودي  د 
ځکه  لری  ارزښت  ډیر  لیدنه  وزیر  لومړي 
پر  خپل  چې  غواړي  عربستان  سعودي  چې 
نفتو والړ اقتصاد ته پراختیا ورکړي او نورې 
برخې لکه تولید، تکنالوژي او سیاحت ورکې 
)د   FDI د  اصالحاتو  وروستیو  کړي.  شامل 
اسانی  کې  سیاحت  پانګونه(،  مستقیمه  بهرنیو 
هوکړې  ستراتیژیکې  دوی  د  او  راوس��ت 
پر  سفر  موډي  وزیر  لومړي  د  چې  ملګرتیا 
بن  محمد  شهزاده  ولیعهد  د  او  دده  د  مهال 
د  پیل  دې  د  ده.  شوې  السلیک  ترمنځ  سلمان 
بیا نوي کولو وړ انرژي برخه کې د همکارۍ 
منځ  ډیلي  نوي  او  ریاض  د  لیک  هوکړه  یو 
د  هند  د  او  وزارت  انرژي  د  سعودي  د  کې 
نوي او بیا نوي کولو وړ انرژي وزارت لخوا 
السلیک شو. سعودي عربستان د هند 17 سلنه 
په چټکۍ  دی. سعودي  واردات مسول  تیلو  د 
سره حرکت وکړ ترڅو د هند د تیلو خال ډکه 
کړي چې د ایران تحریم له امله منځ ته راغلې 
وه او دا چې هند غواړي د هند د تیلو دویمه 
 6.5 چې  ک��ړي  ج��وړه  زیرمه  ستراتیژیکه 

میلیونه ټنه پټرولیم ذخیره کړي.
سعودي عربستان ته د لومړي وزیر موډي 
سفر موخه دې هیواد سره د نوې، هراړخیزې 

اوسنی  دي.  جوړول  ملګرتیا  ټولشموله  خو 
سره  عربستان  سعودي  د  چې  غواړي  دولت 
کلونو  د  کړي.  پیاوړې  هم  ال  اړیکې  خپلې 
ګډه  ترمنځ  هیوادونو  دواړو  د  راپدیخوا 
یا  اقتصادي  دفاعي،  ملګرتیا  ډیپلوماتیکه 
شوې  پرمختللې  چنده  څو  کې  برخو  فرهنګي 
کې  ناسته   G20 ریاض  د  کال   2020 د  ده. 
به بیا د دواړو هیوادونو مشران سره وګوي.

ښي خوا: لومړی وزیر نریندرا 
موډی او د سعودي عربستان 

ولیعهد شهزاده، محمد بن 
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود 
د ستراتیژیکې ملګرتیا شورا 

هوکړه لیک السلیک کوي

الندې: لومړی وزیر موډي 
د سعودي عربستان، د 

چاپیریال، اوبو او کرنې وزیر، 
عبدالرحمن بن عبدالمحسن 

الفدلي سره ګوري

19

سفیر انیل وادوا په بهرنیو چارو وزارت 
کې د سکرتر )ختیځ( او پولنډ، عمان، 

تایلینډ او ایټالیا کې د هند د سفیر په 
توګه دندې ترسره کړې دي. هغه په   هانګ کانګ، چین او 
سویزرلینډ کې هندي ماموریتونو ته هم استول شوی او په 

 OPCW هاګ کې یې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان
لپاره هم کار کړی.
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کال   2014 د  چې  ده  ارزښتناکه  دا 
اته  موډي  نریندرا  وزیر  لومړي  راهیسې 
او  کړی  سفر  ته  هیوادونو  اسیایي  لویدیځ 
تولیداتو  د جوړ شویو  هند کې  په  یې  پایله 
هغې  د  دا  دی.  ډیروالی  پانګونو  بهرنیو  د 
ریاض  د  چې  و  پرمختګ  معین  یو  الرې 
 2010 په  او  شوی  ښودل  کې  اعالمیه  په 
ترمنځ  هند  او  عربستان  سعودي  د  کې 
موډي  وزی��ر  لومړي  و.  ش��وی  السلیک 
راتلونکو  د  کې  سفر  وروستي  خپل  په 
کې  دښته  )پ��ه  ی��ا  نوښت  دری��م  پانګونو 
ته  کنفرانس  مرکز(  روغتیایي  یا  ډاوس 
خبرې وکړې پداسې حال کې چې سعودي 
خپل  لپاره  پیړۍ   21 د  غواړي  عربستان 
او  تکنالوژي  لپاره  کولو  متنوع  اقتصاد 
پانګونه ولټوي. د 2019 کال په فیبروري 
مهال،  پر  سفر  سلمان  پاچا  د  ته  هند  کې 
تر 100  اعالن وشو چې  هوډ  یو  داسې  د 
د  به  ارزښت  په  ډالرو  امریکایي  میلیارده 
او معدن برخو کې  انرژي  په زیربنا،  هند 
چې  غواړي  کمپنۍ  هندي  کیږي.  پانګونه 
روغتیایي  او  درملو  تکنالوژي،  د  پرته 
نفتو  او  تیلو  په  عربستان  سعودي  د  برخو 
کې  برخو  دفاعي  په  وک��ړي.  کار  هم  کې 
د  ترڅو  شو  السلیک  لیک  هوکړه  ی��وه 
نظامي ملکیت، تولید R&D او تکنالوژي 
راپور  دې  د  وکړي.  همکاري  کې  برخو 
پانګونو  د راتلونکو  هم ورکړل شوی چې 
نوښت کنفرانس په څنډو کې د 15 میلیارده 
 B2B ی��و   ارزښ��ت  په  ډال��رو  امریکایي 
 RuPay د  ش��وی.  السلیک  لیک  هوکړه 

کارت پیسو ورکړې هوکړه لیک 
بهرمیشتو  هندي  میلونه   2.6 به 
د  شي.  تمام  ګټور  ته  حاجیانو  او 
شورا  یوه  همکارۍ  ستراتیژیکې 
بنسټ کیښودل شو چې مشري به 
یي لومړی وزیر موډي او محمد 

لومړي وزیر موډي د ریاض راتلونکو پانګونو نوښتي فارم په 
کلیدي وینا کې خپلې موخې 5 تریلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 

اقتصاد السته راوړلو ته اشاره وکړه

پورته: لومړی وزیر نریندرا موډي د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد 
بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره په ریاض کې ګوري

الندې: لومړي وزیر موډي سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال، عبدهللا 
بن الحسین د اردون پادشاه سره په ریاض کې وکتل

18
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لومړي وزیر نریندرا موډي سعودي عربستان ته په رسمي دوه ورځیني سفر کې 
)د اکتوبر 30-29 پورې( د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ولیعهد 

شهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره په دوه اړخیزه همکارۍ او د 
پانګونې په فرصتونو بحثونه وکړ

لسیزې پخوا، د منځني ختیځ سره د اړیکو 
و.  شوی  ایښودل  بنسټ  یو  لپاره  پیاوړتیا 
هماغه  د  هم  هند  کې  کلونو  څو  تیرو  په 
چوکاټ سره برابر د خپلې ستراتیژیکې او 
عربستان،  سعودي  د  اړیکې  ډیپلوماټیکې 
ایران، بحرین، د عربو متحده امارتونه په 

څیر هیوادونو سره ال هم پیاوړې کړې. 
نږدې  ته  هیوادونو  دې  موډې  نریندرا 
مډال  ملکي  اوچت  یوه  په  کې  سفر  هر  په 

ن���ازول ش���وی. د ل��وم��ړي وزی���ر م��وډي 
په  کال   2016 د  مهال  پر  سفر  وروستي 
اپریل میاشت کې، هغه ته د سعودي اوچت 
ملکي ویاړ، پاچا عبدالعزیز مډال د اوسني 
لخوا  سعود  آل  عبدالعزیز  بن  سلمان  پاچا 
شاهي  په  چې  محفل  هغه  ش��و.  ورک��ړل 
هیوادونو  دواړو  د  شو،  جوړ  کې  محکمه 
لور  مثبت  اړیکو  ډیپلوماټیکو  د  ترمنځ 

لپاره یوه بیلګه ګڼل کیږي.

د باور اړیکې

لومړی وزیر نریندرا 
موډي )ښي خوا( د 
سعودي عربستان 
پادشاه سلمان بن 

عبدالعزیز آل سعود 
سره په ریاض کې 

ګوري

همکاري

17
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مخ پروړاندې الره
چین   – هند  د  وګورو،  ته  مخ  مونږ  که 
دواړو  د  ناستې  رسمي  غیر  دوی��م��ې 
هیوادونو مشرانو ترمنځ د هند – چین په 
څو بعدي اړیکو د مخامخ خبرو له الرې 
جین  شي  راغی.  بدلون  مثبت  او  اوچت 
پینګ تاکید وکړ چې د غیر رسمي ناستو 
وزیر  لومړي  او  لري  ادامه  به  چوکاټ 
راتلونکی  ورکړه چې  بلنه  یې  ته  موډي 
کال چین ته د دریمې غیر رسمي ناستې 

په پار سفر وکړي.
 – هند  د  ناستې  رسمي  غیر  دویمې 
چین اړیکو کې نوی حقیقت څرګند کړ او 
دا یې ښکاره کړه که څه هم دوه اسیایی 
ستراتیژیکو  او  سوداګرۍ  د  زبرځواکي 
لپاره خپلې موخې لري چې  موضوعاتو 
کیدای شي کله، کله د یو بل سره په ټکر 
د  وال��ی  ن��ږدې  مشرانو  د  خو  وي،  کې 

وهان هوکړې او چنای نښلود ناستو کې 
ورکوي،  اطمنان  دې  د  ډول  ښکاره  په 
د  پرځای  برخو  او سیالۍ  د جګړې  چې 

همکارۍ په برخو پام کیږي. 
دواړو  لپاره  تلو  وړان��دې  پر  مخ  د 
پیاوړې  او  بخښونکی  هیله  یو  مشرانو 
پراخه  همکاري  ترڅو  وټاکله  موضوع 
چنای  او  هوکړې  وه��ان  د  خو  ک��ړي، 
ګټو  اصلي  یوبل  د  به  کلي  بریا  د  نښلود 
او اندیښنو لپاره د دواړو هیوادونو پوره 

دقت وي.

منیش چاند د انډیا او نړۍ مجلو او انډیا لیک 
شبکې مشر ایډیټر دی، انډیا لیک شبکه یو سایټ 

ده چې په نړیوالو چارو مطلبونه لیکي

دواړو مشرانو دا 
ارزښتناکه وګڼله چې 
د دواړو خلکو ترمنځ 
د فرهنګي پوهې لپاره 
یو پراخ بحث وکړي. 

دواړو هوکړه وکړه 
چې دوی کوالی شي 
د نړۍ په نورو برخو 
کې کار وکړي ترڅو 
د خلکو فرهنګونو او 
تمدنونو ترمنځ پوهه 

پراخه کړي. دواړو د 
سرحد پوښتنو په شمول 
په ښو موضوعاتو خپلې 

نظریې شریکې کړې.

بحثونه او 
نور

لومړي وزیر موډي 
او ولسمشر جین 

پینګ په پانچا راتا 
)پنځه ګاډۍ( مجتمع، 
مماالپورم کې ارامه 

خبرې اترې وکړې
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ګټو د ناباورۍ فضا له منځ الړ شي. او 
په دې برخه کې، دواړه اړخونو په دې 
هوکړه وکړه چې د یو بل سره د امنیتي 
او نظامي همکاریو ته پراختیا ورکړي. 
اسیایی  دواړه  نظر،  مهاله  اوږد  په 
کې  همکاري  نړیواله  خپل  د  ځواکونو 
پرمختګ  دوام���داره  او  بدلون  اقلیم  د 
همکارۍ  د  کې  برخو  څو  په  شمول  په 
وکړ.   بحث  ګانو  موضوع  پر  پراخوالی 
سره  سره،  دیوالونو  اوچت  حفاظت  د 
تر څو  دواړو هیوادونو هوډ وکړ  بیاهم 
سواداګري  خالصه  او  ټولشموله  داسې 
ګټه  هیوادونو  ټولو  د  چې  کړي  ترتیب 

ورکې شامله وي.
  

تړاو فرهنګي 
یې  پایله  چې  وروسته  ناستې  وه��ان  د 
او  خلکو  چنایي   – هندي  ل��وړپ��وړی 
چنای  د  و،  میکانیزم  تبادلو  فرهنګي 
چې  کړ  برابر  ځواک  تازه  یوه  ناستې 
خلک د چټکو همکاریو په زړه کې ځای 
لري. په دې هکله دواړو خواوو هوکړه 
وکړه چې هر یو جال جال په خپل هیواد 

ترڅو  کړي  جوړ  پروګرامونه   53 کې 
کلونه   70 اړیکو  ډیپلوماټیکو  خپلو  د 
یوه  په  وزیر  چارو  بهرنیو  د  ولمانځي. 
هوډ  مشرانو  دواړو  وویل:  کې  اعالمیه 
وکړ چې په 2020 کال کې د هند – چین 
اړیکو 70 مه کلیزه ولمانځي او دا به د 
خلکو   – خلکو  او  فرهنګي  چین   – هند 
کې   کال  دا  او  وي  کال  اړیکو  د  ترمنځ 
هم  نور  باندې  ژورال��ي  ال  اړیکو  د  به 

پام وشي. 

پورته: دواړه مشران د 
سیمه ایزو هنرکارانو یوې 

ډلې سره د یو فرهنګي 
اجرا وروسته انځور ته په 

تمه دي 

پورته: دواړو د یو 
نندارتون څخه لیدنه وکړه 
چې السې اوبدلو ماشینونه 
او د ټامیل ناډو نور السي 
صنایعو هنري کارونه یې 

درلودل، د کولم یو تفریحي 
مرکز
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د سوداګرۍ کمښت جوړول
د ناستې اصلي السته راوړنه دا وه چې 
او  اقتصادي  لوړپوړي  ترڅو  وشو  هوډ 
لپاره یو میکانیزم جوړ  سوداګریز بحث 
راټیټ  کمښت  س��وداګ��ري  د  چې  شي 
کړي او په اموالو، خدمتونو او پانګونه 
دا  ورک��ړي.  پراختیا  ته  سوداګرۍ  کې 
نیرماله  وزیر  مالیي  هند  د  به  میکانیزم 
هو  مشر  مرستیال  چین  د  او  سیتارامان 
که  وي،  الن��دې  مشرۍ  تر  ه��وا  چ��ون 
وکړي  عمل  وعدو  خپل  په  چین  چیرې 
 IT او  درملو  هند  د  مارکیټ  خپل  چې 
خدمتونو پر مخ پرانیزي نو دا میکانیزم 
لپاره  اړیکو  اقتصادي  چین   – هند  د  به 
یو مثبت بدلون وي. دا میکانیزم به د هند 
سره مرسته وکړي ترڅو د 50 ملیارده 
امریکایي ډالرو په ارزښت د چین سره 
او  ک��ړي  راټیټ  کمښت  س��وداګ��رۍ  د 
چې  ورک��ړي  توان  ته  شرکتونو  هندي 
پیدا  بازار  سوداګریز  پراخ  کې  چین  په 

کړي.

باور ستراتیژیک 
بله  ن��اس��ت��ې  رس��م��ي  غ��ی��ر  دوی��م��ې  د 
چې  وه  دا  راوړن��ه  السته  ارزښتناکه 
کلکې  او  پیاوړې  اړیکي  ستراتیژیکي 
کړي ترڅو د دواړو هیوادونو پر اصلي 

د دې ناستې یوه ارزښتناکه السته راوړنه د ستراتیژیکو اړیکو ژورتیا او کلکوالی ده 
چې د دواړو هیوادونو پر اصلي ګټو د ناباورۍ فضا له منځ الړه شي

دواړو مشرانو د کریشنا د کوچو 
توپ څخه لیدنه وکړه، غټه تیږه 
چې په ډرامټیک ډول د یوې 
کوچنۍ تپې په میالن کلکه ده
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لرونکي  منظره  په  یې  وروسته  بیا  چې 
ساحلي مندر کې د شپې ډوډۍ وخوړه. 

نوی خوب
لومړۍ  په  ناستې  غیررسمي  دویمې  د 
 11 پ��ه  اکتوبر  د  ک��ال   2019 د  ورځ 
شی  ولسمشر  او  م��وډي  وزی��ر  لومړي 
پراختیا  ملي  په  ساعتونو  په  پینګ  جین 
دې  پر  پام  اترو  خبرو  د  وکړې.  خبرې 
و چې لومړی وزیر نریندرا موډي پالن 
کال   2022 تر  لپاره  جوړلو  هند  نوي  د 
خپلواکۍ  د  هند  د  چې  دی،  څه  پ��ورې 
او د شي  75 کلیزې سره سمون خوري 
نوې الرې  د چین خوب چې  پینګ  جین 

سره  ګاونډیو  اسیایي  د  ترڅو  پرانیزي 
غیر  دې  ورکړي.  پراختیا  ته  همکاري 
مشرانو  دواړو  د  ات��رو  خبرو  رسمي 
اکتوبر  د  سطح  تر  نمایندګانو  د  ترمنځ 
په 12 پراخه خبرو ته الره هواره کړه. 
په  کې  چنای  په  خبرو  ورځینۍ  دوه 
کلک ډول د وهان جذبه بیا را ژوندۍ کړه 
)د هند او چین لومړۍ غیر رسمي ناسته 
چې د 2018 کال اپریل میاشت په وهان 
کې ترسره شوه( هغه چې خپل توپیرونه 
د  او  کړل  مدیریت  ډول  عاقالنه  په  یې 
بیلو  بیال  په  یې  ته  سیمو  همکارۍ  خپلو 
او  استراتیژي  اقتصاد،  لکه  کې  برخو 

فرهنګ کې پراختیا ورکړه.

کیڼ لوری: لومړي وزیر موډي یو 
لوی په الس اوبدل شوی وریښمین 
شال د چین ولسمشر ته د ناستې په 

وروستۍ ورځ ډالۍ کړ. په دې شال 
کې د ولسمشر جین پینګ انځور په 
زرین زري باندې حک شوی چې 

الندې روښانه سور وریښم کار شوي 
او د کایمبیتور میشته ټولنې اوبدونکو 

جوړ کړی و.

پورته: په بدل کې یې د چین ولسمشر 
ورته یو یادګاري چیني ظرف ورکړ 

چې د لومړي وزیر موډي انځور 
ورباندې و

پداسې حال کې چې لومړي وزیر نریندرا موډي او د چین ولسمشر شي جین 
پینګ د یوه میراثي ځای لیدنې ته تللي ول او د بنګال ساحل ته یې کتل، د 

دې دواړو مشرانو ترمنځ مناسبات ډیر ګرم او ښه ښکاره کیدل
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د چنای تړون
د سوداګري کمښت یوځای والی او د اعتماد جوړولو په پام کې نیولو سره، دویمه 
غیر رسمي ناسته د لومړي وزیر نریندرا موډي او د چین ولسمشر شي جینپینګ 
ترمنځ په مماالپورم کې د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اړیکو نوې همکاري پیدا کړه

لیکواله: منیش چاند

شوي  حک  کې  تیږو  په  پیړۍ  اومې  د 
غاړه  بحر  مجسمو  او  اثارو  پخواني  د 
پروت  کې  لمنو  په  چنای  ناډو،  ټامیل  د 
پورم(  )مهابالي  مماالپورم  ښار  مندري 
کې، د هند او چین مشرانو د اناناس اوبه 
وڅښلې او خپلې هیلې یې د هند او چین 
څرګنده  سره  یوبل  د  لپاره  اړیکو  نویو 
د  به  لپاره  ل��ورو  دواړو  د  چې  ک��ړې 

لومړی وزیر نریندرا 
موډي او د چین ولسمشر 

شی جین پینګ په 
مماالپورم کې د یو ښکل 

مجسمه شوي دیوال 
مخ ته

د  او  اعتماد  پراخه  د  همکارۍ،  ګټورې 
یوبل اصلي ګټو او هیلو پیژندلو پر بنسټ 
نریندرا  لومړي وزیر  د  به والړې وي. 
موډي او د چین ولسمشر شي جین پینګ 
چې  څنګه  لکه  ورسیدې  ته  پړاو  نوې 
موډي خپل میلمه ته په مهابالي پورم کې 
د UNESCO نړیوالي میراثي ځای کې 
کړ  ښکاره  ګروپ  یو  اثارو  پخوانیو  د 
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هند په پیاوړې توګه، په ښه ډول، او معنی داره لحظ RCEP سره 
د پیل څخه په مذاکرو کې بوخت دی خو د RCEP مسوده هوکړه 
په مکمل ډول اساسي هدف او د RCEP هوکړه شوي الرښوونو 

اساسات نه منعکسوي او ان د هند اصلي موضوعاتو او اندیښنو لپاره 
هم د رضایت وړ نه دی.

نریندرا موډي
د هند لومړی وزیر

یوه  سره  غړو   10 اسین  د   RCEP
ملګرو  شپږو  د   FTA شوې پیشنهاد 
هند،  چ��ی��ن،  آس��ټ��رال��ی��ا،   – ده  س��ره 
جاپان، سویلي کوریا او نوی زیالند. 
ګډون  د   ،4 په  نومبر  د  هم  څه  که 
یوه   16 څخه  ه��ی��وادون��و  کوونکو 
څخه  دوی  د  چې  کړه  خپره  اعالمیه 
له  متن  د  چې  ورسیدل  ته  پایلې   51
هوکړه  او  کړي  پیل  مذاکره  به  مخې 
لیک به په 2020 کې السلیک کړي. 
د اوو اوږدو کلونو مذاکرې وروسته 
چې ځینې مهم مسائل ال تر اوسه حل 
نماینده وروستۍ  هند  د  نه دي،  شوي 
اعالمیه خپره کړه چې ویل شوي و، 

د  موضوعاتو  دې  د  به  ګډون  دوی  د 
نږدې  ولري.  تړاو  سره  حل  وړ  منلو 
سلنه   40 نړۍ  د  او  نفوس  نیم  نړۍ  د 
 GDP سلنه   35 او  سوداګري  نړیواله 
سره، RCEP کوالی شي د نړۍ پراخه 
آزاده سوداګرۍ سیمه شي، او هند به د 
دریم لوی اقتصاد سره د دې برخه وي.

د هیوادونو مشران د 
ختیځ آسیا 14 ناستې 
پر مهال په بنګکاک 
کې د نومبر میاشت

سفیر انیل وادوا په بهرنیو چارو وزارت 
کې د سکرتر )ختیځ( او پولنډ، عمان، 

تایلینډ او ایټالیا کې د هند د سفیر په 
توګه دندې ترسره کړې دي. هغه په   هانګ کانګ، چین او 
سویزرلینډ کې هندي ماموریتونو ته هم استول شوی او په 

 OPCW هاګ کې یې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان
لپاره هم کار کړی.
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ج��رم��ون��و  س��ای��ب��ري  او  ام��ن��ی��ت  پ��ه 
راتلونکو  اسیا  ختیځ  د  وک��اوه.  غور 
سیمه  د  تړاو  په  بدلونونو  او  همکاریو 
یو  باندې  موضوعاتو  نړیوالو  او  ایزو 
نریندرا  وزی��ر  لومړي  وش��و.  م��رور 
هند  لپاره  راتګ  تګ  بحري  د  موډي 
خوندي  نوی  یو  کې  سیمه  پاسفیک   –
آبي  یې  او همداراز  کړ  پیشنهاد  نوښت 
بحري  )د  کړي  پیاوړی  نوښت  اقتصاد 
اقتصادي  د  استعمال  دوامداره  سرچینو 
ناستې  اس��ی��ا  ختیځ  د  ل��پ��اره(.  ودې 

ګډونکوونکي.

یو قاطع دریځ
د  مهال  پر  سفر  خپل  د  وزیر  لومړي 
وکړ.  ګډون  کې  ناسته  دریمه   RCEP

لومړی وزیر موډي د 
شینزو آبې، د جاپان 

لومړي وزیر سره په 
نومبر کې د ختیځ آسیا 

ناستې پر مهال

د جاپان لومړي وزیر، شینزو آبې 	 
سره په لیدنه کې، لومړي وزیر 
موډي د دواړو مشرانو ترمنځ د 

ډیسمبر میاشت راتلونکي کلنی هند 
– جاپان 2+2 بحث ناستې باندې پام 

وکړ.

د ویتنام لومړي وزیر نګوین خوان 	 
فوک او لومړي وزیر موډي د 

افراطیت او ټروریزم په اړه خبرې 
وکړې او خپل تعهد یې ښکاره کړ 
چې د ملګرو ملتونو د بحر قانون 

)UNCLOS( مالتړ به کوي.

د آسټرالیا لومړي وزیر سکاټ 	 
موریسن او لومړی وزیر موډي 
په خپل تعهد بیا ځلي ټینګار وکړ 

چې شفافه، ازاده او خالص هندو – 
پاسفیک وي.

د میانمار دولت مشاوره اونګ سان 	 
سو کي او لومړی وزیر موډي د 

دوی ترمنځ د هوا نښلولو او د هند 
پالن په اړه خبرې وکړې چې د 

CMLV هیوادونو )کمبودیا، الوس، 
میانمار او ویتنام( لپاره به د یو 

سوداګریز پرواګرام کوربتوب په 
یانګون، میانمار د 2019 کال نومبر 

په پای کې وکړي

د لومړي وزیر موډي لیدنه د 	 
اندونیزیا لومړي وزیر جوکو ویدودو 

سره په دوه اړخیزه سوداګرۍ پام و 
او د هندي اموالو لپاره یې د پراخ 

بازار السرسي باندې هم خبرې 
وکړې.

 لومړي وزیر موډي د تایلنډ لومړي 	 
وزیر پریوت چان-اوچا سره په خپله 
لیدنه کې د دواړو هیوادونو د نښلولو 
په پراختیا تاکید وکړ چې فزیکي او 
ډیجیټلي نښلول دواړه ورکې شتون 

لري.

دوه اړخیزه ملګرتیا
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ختیځ اسیا کې د مرکزیت لید جوړوي. 
هند  چ��ې  وک��ړ  تاکید  ځلي  بیا  هغه 
بحر  د  سره  هیوادونو  اسین  د  غواړي 
مرسته  انساني  او  اقتصاد،  آبي  امنیت، 
کې  برخو  مرستو  ځپلو  مصیبت  او 
به  هند  کړي.  پیاوړې  ال  اړیکې  خپلې 
لپاره په نوې ډیلې،  د اسین زدکوونکو 
 1000 کې  انسټیټیوټ  تکنالوژي  هندي 
د  چې  ورک��ړي،  بورسونه  دوک��ت��ورا 
مشهوره  یو  تکنالوژي  د  کچه  په  نړۍ 

دی. انسټیټیوټ 
پیاوړي  میلیارده   1.85 اسین  د  هند 
یوځای  اقتصادي  ژور  سره  انسانانو 

ټولټال  چ��ې  ل���ري،  اړت��ی��ا  ت��ه  وال���ي 
په  ډال���رو  امریکایي  3.8ت��ری��ل��ی��ون��ه 
ارزښت GDP )ناخالص کورنی تولید( 
د  اوس  سوداګري  اړخیزه  دوه  لري. 
ده.  ارزښت  په  ډالرو  میلیارده   81.33
لکه څنګه چې آسین د 2000 کال آپریل 
څخه د 2018 کال مارچ پورې 68.91 
میلیارده امریکایي ډالرو په ارزښت په 
هند کې پانګونه کړې، او هند د 2007 
کال څخه تر 2015 پورې په اسین کې 
په  ډالرو  امریکایي  میلیارده   76.63

پانګونه کړې. ارزښت 
ناستې  څوارلسمې  اسیا  ختیځ  د 

پورته: تایلنډ د لومړي 
وزیر سفر پر مهال په دې 
وروستیو کې د )سواسدي 

موډي( پروګرام څخه د 
مخه په بنګکاک کې د 
هندي ټولنې غړو سره 

خبرې اترې کوي

هند د 2012 څخه د ستراتیژیک سطحې ملګری دی، او د اسین سره د 
30 څخه ډیرو لوړپوړو بحثونو کې دخیل دی چې په بیالبیلو برخو پورې 
تړاو لري لکه د اسین سیمه ایز فارم، د ختیځ آسیا ناسته، او د اسین دفاع 

وزیران پلس
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د ساعت په دوران برابر 
د پورته څخه: لومړی 

وزیر موډي بنګکاک ته د 
خپل سفر پر مهال هندي 

ټولنې ته خبرې کوي، 
لومړي وزیر اونګ 

سان سو کي، د میانمار 
دولتي مشاورې او جوکو 

ویدودو د اندونیزیا 
ولسمشر سره وکتل

لومړي وزیر د درې اړخیزه لوی 
سړک ارزښت باندې بیا ځلي تاکید وکړ 

چې هند، میانمار او تایلنډ سره نښلوي 
او وویله چې هند ډیر زیار باسې ترڅو 
دا پروژه په خپل معین وخت کې سرته 

ورسوي.

په بنګکاک کې د سواسدي موډي ټولنیز 
پروګرام کې، لومړي وزیر موډي د 

تیروفلوار پخواني ټامیل ټایلنډي ترجمه 
د تیروکورال په بڼه ښکاره کړه

په څنډو کې
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سویل  د  هند  ک��ې،  کلونو  څو  تیرو  په 
لسو   )ASEAN( انجمن  آسیا  ختیځ 
غړو هیوادونو سره خپلې اړیکو ته ډیر 
اړون��دو  دوي  د  او  ورک��ړی،  پرمختګ 
لري  اړیکې  ښي  هم  س��ره  چوکاټونو 
فاروم  ایز  سیمه   ASEAN اسین د  لکه 
اسین  د  او  غونډه،  آسیا  ختیځ  د   ،ARF
فارم   ADMM+ پلس  وزیرانو  دف��اع 
د  هند  بیا  او   ،1966 په  وه  همکار  یو 
اوږدې الرې وروسته د 2002 راهیسې 

اوس د غونډې سطح همکار 
دی او په 2012 کې د اسین 
ستراتیژیک ملګری شو. هند 
اسین  د  بیالبیلو برخو کې  په 
بحثونو  اوچ��ت   30 په  سره 
پردې  برسیره  دی.  ګډ  کې 
پرمهال،  ناستې  اسیا  ختیځ  د 

لومړي وزیر موډي د اسین په غونډه کې 
څوارلسمه  اسیا  ختیځ  د  وکړ،  ګډوه  هم 
اقتصادي  پراخو  ایزو  د سیمه  او  ناسته، 

همکاریو RCEP دریمه غونډه. 

اړیکې ستراتیژیکې 
کال  )د 2019  کې  ناسته  هند   – اسین  د 
وزیر  لومړي   )4 تر  څخه   2 اکتوبر  د 
موډي د هندو – پاسفیک لیدلوری د هند 
سویل  په  چې  وستایه،  ترمنځ  اسین  او 

کیڼ لور: لومړي وزیر 
موډي په بنګکاک کې د 

هندي ټولنې ماشومانو 
سره د خپل سفر پر مهال 

خبرې کوي

د ختیځ آسیا ناستې ګډونکونکي د اسین 
ترڅنګ هند، چین، جاپان، د کوریا جمهوریت، 

آسټرالیا، نوی زیالند، د امریکا متحده 
آیالتونه او روسیه دي
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ختیځ ښه
راغالست

په تیره لسیزه کې هند ډیر زیار ګاللی ترڅو د خپلو ختیځو ګاونډیانو سره پیاوړې اړیکې جوړې 
کړي. په دې وروستیو کې لومړي وزیر نریندرا موډي تایلنډ ته د ختیځ اسیا ناستې لپاره تللی و، 

پخوانی سفیر انیل وادوا د دې سفر اصلي فکتورونه بیانوي

لومړی وزیر نریندرا موډي )د کیڼ څخه شپږم( په تایلنډ کې د اسین – هند 16 ناستې د مشرانو سره د انځور اخیستلو پر مهال د یوې لنډې مودې لپاره د خوند اخلي



د ملګرتیا السونه
د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره د لومړي وزیر 

نریندرا موډي بریالۍ غیر رسمي ناسته

زرین کلونه

د IFFI سره د سینما لمانځل

په یوګا کې زده کړه

په هند کې د دې لرغوني عمل 

ادارې او بنسټونه

آیوشمان خورانا

څه شیان یو اجراکوونکی 
جوړوي

هند ليد
33 ټوک  |  05 ګڼه  |  2019

په 2019 کال کې هند د نړۍ د زوانانو پنځمه برخې لپاره کور دی، د هند 65 سلنه ټول نفوس د 
25 کلنۍ څخه ټیټ عمر لري، دا ښکاره کوي چې زمونږ پخواني دودونه څومره عصري هندي 
نفوس سره تړاو لری. د هندلید مجلې دې ګڼې سره، مونږ دې ته یوه کتنه کوو، د 5000 کلن تمدن 

پوهه د دودونو او فرهنګ څخه څنګه ده چې د نسلونو مونږ ته را پاتې ده. 

د  موډي  نریندرا  وزیر  لومړي  هندي  چې  ځکه  واړاوه  ته  هند  پام  خپل  نړۍ  کې  میاشتو  دې  په 
مماالپورم کې  په  لپاره  ناستې  دویمې غیر رسمي  هند – چین  د  ته  پینګ  ولسمشر شي جین  چین 
ښه راغالست ووایه او د جرمني لومړۍ وزیره انګال میرکل د دولت – داخلي مشورو پنځم دور 
خبرو لپاره هند ته راغله. دا دواړه ناستې نوې دې او په نوښت کې ترسره شوي چې وروستیو کې 
عملي شوي او د هند داسې یوې بیلګې په څیر کار کوي چې د نړۍ سرتاسره د ډیپلوماتیکو اړیکو 
پیاوړتیا لپاره د هند تازه لیدلوری ځواکمن کوي. او مونږ بنګکاک ته هم سفر لرو څخه چې د ختیځ 
اسیا هیوادونه د ختیځ اسیا 14 ناستې لپاره راټول شوي، ترڅو پوه شو چې زمونږ ختیځ ملګرتیا 
څرنګه زمونږ پر نړیوال انځور اغیز لري. او بیا د سعودي عربستان شاهي دولت ته د هند لومړي 

وزیر نریندرا موډي سره یو ګډ دوه – ورځینی سفر لرو. 

لکه څنګه چې تل د هند سینما د معاصر مودونو ښه لید درلود، مونږ ګوا ته د هند نړیوال فلم میلې 
IFFI پنځوسمې غونډې لپاره ورځو چې د هندي سیمه ایزو فلمونو په پرمختګ، په هیواد کې په فلم 
جوړولو هم پام کړی او د نړۍ ګوټ ګوټ څخه یې غوره سینمایي تولیدونه پیژندلي. او بیا ایوشمان 
خورانا سره ګورو، هغه جایزه ګټونکی اداکار چې بالیوډ یې د خپلو فلمونه سره بیرته راژوندی 

کړی او د فلمونو موخه یې دا ده چې د خلکو ورځینۍ ستونزې انځور کړي.

که څه د یوګا دودیزه زدکړه وي او یا د هنر سیمه ایزې بڼې وي خو د ملت په ګوټ ګوټ کې په 
لمانځلو  تاریخي میراث  او ان څو میلې یې د هند ارزښتناکه ژوندي  ښه ویاړ سره تر اوسه شته 
لپاره جوړې کړې، زمونږ د فرهنګ تړاو د 21 مې پیړۍ سره په خپله څرګند دی، او خپله هر 
څه وایي. د هند د ادبیاتو ځالند ستوري، لیکوال امیش هم په دې موضوع خپل فکر له مونږ سره 

شریک کړی.

او مونږ بیا د همالیه سپیتي سیمې ته سفر کوو او د هغه ځای لومړنۍ تجربه اخلو، فرهنګ یې داسې 
ثابت ساتلی چې د وخت له امتحانه بریالی وتلی او نن د ورورولۍ، توپیر درلودو او اصلیت غوره 

مثال ګڼل کیږي. او بیرته راتګ کې د خپل انځور اخیستنې په پار بیا په څو ښکلي 
ځایونو کې ودریږو او د هیواد رنګین فرشونه ګورو چې په رنګینه فرهنګي میلو 

کې نندارې ته وړاندې شوي.

راویش کمار

رسیزه
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ایډیټر: راویش کامر

ایډیټر مرستیال: راجات باټنګر

د بهرنیو چارو وزارت

152 شمیره خونه، ‘A’ برخه، شاسرتي باون 

 110001-India – نوی دهيل

فکس: 23381719 ,91.11.23388949+

ټیلیفون: 23384663 11 91+

osdpd2@mea.gov.in  :ویب پاڼه

خپرونکي او علمیاتو افرس: ویکاس جوهري

د اجرایي رییس او اداري ډایرکټر: پرکاش جوهري

مدیر مسؤل: جییتا بندیوپدهیایی

مرکزي دفرت

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان رشکت ملیټد

TheAddress# ,62 کور، اوخال فاز-3

نوی دهيل- 110020، انډیا

ټلیفون: 91.11.43011111+

 فکس: 91.11.43011199+ 

CIN No: U22229DL2006PTC152087
indiaperspectives@maxposuremedia.com : دپوښتنو

د ماکس پوژر ګروپ څخه د پوښتنو لپاره: 

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

انټرنټی پاڼه:
www.maxposuremedia.com

انګلیيس،  انډونیزیايي،  نهاسا  ع��ريب،  په  مجله  لید  هند  د 

پرتګايل،  فاريس،  پښتو،  ایټالیوي،  هندي،  آملاين،  فرانسوي، 

ژبو  جاپاين  او  چینايي  تامیيل،  اسپانیوي،  سینهايل،  رويس، 

چاپیږي.

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

)XP( او رسمي ویاند راویش کامر، لخوا نرشیږي چې پته یې ده، 

152 شمیره اطاق، وینګ، شاسرتي بهاون، نوی دهيل – 110001 

 MEA او د مکسپوژر میدیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټد لخوا د

په استازیتوب چاپ کیږي. د مکس پوژر رسنیو ګروپ پته ده 

ده��يل-110020،  نوی  فاز-3،  اوخال  کور،   62,  #TheAddress

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:

د عنوانونو نوملړ
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1-17 د 2020 کال د فیبروري 25-29 

د 2020 کال د فیبروري

د 2020 کال د فیبروري

د دکن میله
کلنی پنځه ورځینۍ میله، چې د حیدرآباد ټوریزم ډیپارټمنټ یې جوړوي 

او هنرونه، صنایع او د اندرا پردیش ایالت دودونه د متحرکه نندارو، 
نڅا ګانو، د السي صنایعو دودونو او ډول ډول خوړو دوکانونو ورکې 
ښکاره کیږي. بله غوره برخه یې په زړه پورې اجرا ده چې حیدرآباد 

لرغوني موسیقي ښکارندویې کوي.

ځای: حیدرآباد، اندرا پردیش

د سورج کند نړیواله السي صنایعو میله
دا میله د فولک دودونو او فرهنګ میراث ده، دا کلنی میله یو هندي 
ایالت د مرکز په توګه انتخابوي او یو بهرنی هیواد یې د ملګري په 
توګه انتخابوي. د هغه ایالت او هماغه هیواد غوره، هنرونه، السي 
صنایع، خواړه، صنعت او رختونه په دې پروګرام کې د نمایش او 

اجرا لخوا ښکاره کیږي.

ځای: سورج کند، هریانا

د مدورای د اوبوله پاسه میله
په سیمه کې ورته تیپوتسوام وایي. دا میله د ټامیل 

ناډو د ایالت د فرهنګ او کلتور ښکاره کولو تر 
ټوله غوره میلو څخه ګڼل کیږي. د اولسمې پیړۍ 

څخه کتل کیږي، دې میله کې هرکال د بیالبیلو 
خدایانو کښتۍ د تیپوکولم جهیل کې د اوبو پر سر 

روانیږي. د شپې په تیاره کې د جهیل غاړې د 
زرګونه خټین ګروپونو او تزئیني رفټونو سره 

مخکې له مخکې روښانه کیږي ترڅو دا خدایان 
بیرته په لوی پروګرام سره راستانه شي.

ځای: مدورای، ټامیل ناډو



د ګل عطر
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23-27
26

13 د 2020 کال د جنوري 

د 2020 کال د جنوري

د 2020 کال د جنوري

لوري
لوري د فصل ټولولو پیل په نښه کوي او په شمالي هند کې په ځانګړي ډول په 

پنجاب او هریانا کې په ډیره خوښۍ لمانځل کیږي. خلک خپل غوره کالی اغوندي، 
او فولک موزیک غږوي، نڅا کوي او ښه خواړه خوري. د لوري یو رسم دا دی 

چې خلک اور بلوي او شاوخوا ورته خوشحالي کوي.

ځای:  شمالي هند

د جیپور ادبیاتو میله
په لیکلو کلیمو د خپله مینه دې پروګرام سره ښکاره کړئ، چې د نړې 
څخه ځینې غوره د ادبیاتو بیلګې د ځان سره لري. د کتاب السلیکولو 
ان د لوستلو پروګرامونه، ورکشاپونه، د بحثونو جوړول، د لیکواالنو 
سره خبرې او د ماښام میوزیکي برنامې لري – په دې میله کې د هر 

چا لپاره یو څه شتهږ

ځای: جیپور، راجستان

د ولسواکۍ ورځ
هند د اساسي قانون جوړول د 

ولسواکۍ لویې ورځې رسم ګذشت 
سره لمانځي، چې د نوي ډیلي راجپټ 
کې په الره اچول کیږي. د هند مسلح 
قوتونو درې ګروپونو – اردو، بحري 

ځواکونو او هوایي ځواکونو لخوا 
د شجاعت یوه په زړه پورې ننداره 

ښکاره کوي. د سږکال رسم او ګذشت 
مشر میلمه د برازیل ولسمشر جیر 

بولسونارو دی.

ځای: نوی ډیلي

د هند سرتاسره 
راتلونکې لمانځغونډې

د ګل عطر



د ملګرتیا السونه
د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره د لومړي وزیر 

نریندرا موډي بریالۍ غیر رسمي ناسته

زرین کلونه
د IFFI سره د سینما لمانځل

په یوګا کې زده کړه
په هند کې د دې لرغوني عمل 

ادارې او بنسټونه

آیوشمان خورانا
څه شیان یو اجراکوونکی 

جوړوي

هند ليد
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