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د هند 
خپل هیواد لږ نور اغیزې

هم وپیژنئ

د پوهې لپاره سیالئ
د هند لومړنی فضايي اقدام د دې المل شو چې هیواد اوسنۍ فضايي 
برياوې ولري. د 1962 کال د نومبر میاشتې په 12مه، د نايک-اپیچ 
راکټ د پورتني اتموسفیر څیړلو او فضايي تحقیق لپاره په کیراال کې 
د تمبا ايکويټوريل راکټ توغولو سټیشن څخه وتوغول شو. دا څیړنه د 
اوږده سفر پیالمه شوه چې له امله يې په 1969 کال کې د هند فضايي 

څیړنو سازمان ISRO بنسټ هم کیښودل شو. او همدارازد په تومبا کې 
د سنټ ماري کلیسا يو فضايي موزيم هم لري.

ذهن، بدن او موزيک
په 2004 کال کې د ګرامي غوره دوديز 	 

نړيوال موزيک جايزه هندي پنډتانو ته د 
پالپنګ شیراب لینګ مندر )همچل پرديش( 
څخه د هغوی البوم، د تبیتي مقدس سندرې 

لپاره ورکړل شوه.

ام. ايس. سوبوکالشمي لومړۍ میرمن و چې د 	 
1947 کال د اوکتوبر پر 23 مه يې په ملګري 

ملتونو کې اجرا وکړه. هغه د هند لومړۍ 
سندرغاړې وه چې رامون مګسې سې جايزه، 

پډما بوشان او پډما ويبوشان جايزې )په 
1954 او 1975 کلونو( کې وګټلې.

اې آر رحمان لومړی هندی شو چې په 	 
يوازيتوب د ګرامي جايزه وګټي او د دواړو 

اوسکار او ګرامي جايزو وياړ لري.

ستونزمن کار
هند هر کال د 53 میلیونه ټنه 

شیدو په تولید سره د نړۍ د شیدو 
لوی تولیدونکی هیواد دی. د هند 
راجستان، اوټرپرديش، ګجرات 

او مارهاشټرا ايالتونه د شیدو لوړ 
تولید لري. 

هند په نړۍ کې د ډيرو ام تولید ريکارډ هم لري. د میوو 
پادشاه سره هم د ام په نړيواله غوڼده کې ښکاره کیږي. 

هند د ټولې نړۍ %40 ام تولیدوي. په هیواد کې دننه د ام 
څخه اچارونه، د امچور په نامه پوډر او نور مزه داره د 

ام اوبه جوړوي!

په هیواد کې خلک چای ډير 
خوښوي. خو د څیړنې پرته يو 

څوک نشي کولی مساله چای جوړ 
کړي، هند په نړۍ کې د چای څیړنې 

پخوانی او لوی ستیشن لري. په 
جورهات، اسام کې په 1911 کال 

کې د توکالی تجربوي ستیشن 
جوړ شوی، چې د هند د چای 
صنعت ته پرمختګ ورکوي.
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هندي  ک��وي.  پ��ام  ډي��ر  څخه  پخوا  د  ته 
بهرمیشته  د  کې  بهر  په  اوس  محتويات 
پام  خلکو  نورو  د  هاخوا  څخه  هنديانو 

ځان ته اړولی. 

پیژندنه نړیواله 
د بالیوډ پارټي ال نوې پیل شوه، نه يوازې 
فرشونو  سره  په  جنکیانې  فلم  د  زموږ 
ګرځي بلکه زمونږ فلمونه هم په نړيوالو 
هغو  کیږي.  وړان��دې  کې  نندارو  فلمي 
د هند ځواک موندلی  کاله دمخه  چې څو 
هالیوډ  د  د  بايد  م��وږ  لپاره  هغه  د  و، 
ډايريکټر ډني بويل ته جی هو )زنده باد( 
نومونو  لوی  هالیوډ  او  بالیوډ  د  ووايو. 
په ترکیب کې د اوسکار جايزې ګټونکي 
کړ،  ډک  کې  هند  په  فلم  خپل  يوازې  نه 
ته  نندارې  کې  ممبۍ  يې  لومړی  بلکه 
وړاندې کړ، چیرته چې يې داستان جوړ 
شوی و. د تولیدونکو څخه نیولی تر څو 
څخه  بالیوډ  د  چې  پ��ورې  ډايريکټرانو 
ونښتل!  سره  بالیوډ   – واخیست  الهام  يې 

په  وومن  کټ  د  )چې  تینسلي  کريسټین 
ډومینیک  او  کړی(  کار  کې  فلمونو  څیر 
رينګز مشهوره کس،  ده  آف  د الرډ  ټیل 
میک  او  بکسونو  خپل  د  دمخه  کاله  څو 
اپ سره راغلل چې امیتابچن يې په هره 

ورځني )اورو – پا( بدل کړ. 
عمل،  فلمونو  بالیوډ  د  ش��ي  ک��ی��دای 
پیژندنه  توګه مختلفه  بشپړه  په  او  انرژي 
هالیوډ  ان  بريښي  داسې  اوس  چې  وي 
د  تعقیبوي.  وضعیت  ورت��ه  هم  فلمونه 
په نړيواله کچه خپل  هندي سینما صنعت 
ال  سره  تیريدو  په  وخت  د  او  لري  ځای 

پر مخ روان دی.  

آرتي يوه 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.

پورته کیڼ اړخ: واني کپور 
او رنوير سینګ د انګلستان 

په لندن کې د خپل فلم لپاره په 
عکسونو کې ګډون کوي؛

پورته ښي اړخ: ويډيوګرافر 
مايک سکاټ د انګلینډ لندن 
ښار په ملیونیم پل باندې د 

هیټ سټوري فلم لړۍ څلورم 
قسط لپاره يوه صحنه ډکوي.

همغږی سمون لري، امکانات خورا ډیر دي. هند په نړۍ کې 
دوهم لوی نفوس لرونکی هیواد دی.هندي سینما او بالیووډ 

نړیوال اغیز لري.
انیل کپور
د بالیووډ اداکار
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Inspiration 
from 
Bollywood

•	 Hitch (2005) 
Chhoti Si Baat (1975)

•	 Pearl Harbour (2001)  
Sangam (1964)

•	 Leap Year (2010) 
Jab We Met (2007)

•	 Fear (1996) 
Darr (1993)

•	 A Common Man 
(2013) 
A Wednesday (2008)

•	 Delivery Man (2013) 
Vicky Donor (2012)

•	 The Dirty Dozen 
(1967) was hugely 
inspired by Do 
Ankhen Barah 
Haath (1957)

•	 Kill Bill Volume. 1 
(2003) 
Abhay (2001)

پورته: هندي هنرمندان د ترکیې استانبول په زورلو اجرايي هنري مرکز کې 
د بالیوډ میوزيک ، تاج ايکسپريس ترسره کوي؛

الندې کیڼ: د بالیوډ اداکار شاهد کپور )مرکز( په نیو جیرسي کې د میټ اليف 
سټوډيم کې د سټیج پر سر د لمانځلو پر مهال؛ )ښي اړخ( سندرغاړې شريا 
ګوشال د انګلنډ لندن ښار د رويال البرت هال په ستیج باندې د اجرا پر حال

په هالیود کې احساساتي مینه او رومانس نه و، دا په تکنالوژي باندې ځواکمن 
ده خو ډیر احساسات لمنځه تللي. خلک غواړي چې وژاړي. هغوی غواړي چې په 

دې نړۍ کې وخاندي. بالیوډ دا خال ګانې ډکوي.
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هغه  کې  حقیقت  په  بالیوډ  وويل:  او  کړه 
تیرو  د  کې  غ��رب  په  چې  ډک��وي  خال 
وه.  موجوده  پورې  کلنو   40 څخه   30
احساساتي مینه، رومانس، په هالیود کې 
نه ول. دا په تکنالوژي باندې ځواکمن ده 
د  هغوي  تللي.  لمنځه  احساسات  ډير  خو 
بالیوډ دا خال  لټه کې دي.  داسو لهزو په 

ګانې ډکوي.

د سوداګریز احساس جوړول
نړيوال  په  بالیوډ  تیريدو،  په  کلونو  د 
ځای  جال  يو  ځانته  کې  صنعت  فلمي 
کې  تولید  په  فلم  د  بالیوډ  کړی.  غوره 
فلمونه   27,000 چې  دي  رهبر  نړيوال 

او زرګونه لنډ فلمونه وړاندې کړي. 
فلم صنعت  د  کې  هند  ډول  تاريخي  په 
هر  چې  کیږي  تمه  کړې.  وده  سلنه   10
کال به د %11.5 پرمختګ سره وړاندې 
ځي ترڅو 2020 کال کې د 238 میلیارده 
امريکايي  میلیارده   3.7( کلدارو  هندي 

عايد  ناخالص  کلنی  ارزښ��ت  پر  ډال��ر( 
ولري. 

دی،  ستوری  فلم  دنګال  د  چې  امیرخان 
هغه فلم چې چین يې د بالیوډ په ارزښت 
پوه کړ، وايی: بهرنی مارکیټ ال تراوسه 
خو  ده  نه  الره  عايد  ښه  د  لپاره  هند  د 
دی.  روان  الره  ښه  په  س��ره  يقین  په 
ته  نندارو  او  کوونکي  توزيع  لیدونکي، 
محتوياتو  هندي  اوس  کوونکي  وړاندې 

پورته: د بالیوډ اداکاره پرينکا چوپړا 
او د متحده اياالتو اداکار ابیګیل 

سپنسر په وينډسر کې د سوسکس 
ډوک، د  بريتانیا شهزاده هاري د د 

واده مراسمو ته ورسیدل؛

 الندې: د بالیوډ وتلی اداکار، تولید 
کونکی او ډايريکټر رندير کپور په 

مسکو کې د ماسکو د نړيوال فلم 38 
فستیوال پر مهال د سور فرش پر سر
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ستوري يې د چین څخه تر کولمبیا پورې 
لمانځل کیږي او ماډام توسود کې نندارې 

ته وړاندې کیږي. 

اړیکه احساساتي 
مورولۍ  جرمني   - هندي  میشتی  کولن 
وايي  خان  نسیم  خپرونکی،  پالرولۍ  او 
اړوند  بالیوډ  او  سینما  هندي  د  هغه  چې 
ډي��روال��ی  چټک  ک��ې  تقاضا  معلوماتو 
د جرمني  کال کې هغه  په 2006  لیدلی. 
ژبې ځالداره بالیوډ مجله خپره کړه چې 

د عشق په نامه وه.  
نسیم خان، چې د بالیوډ د توزيع شرکت 
د  چ��ې:  ووي��ل  ک��وي  همکاري  هم  س��ره 
حیرانتیا کامیابي وه. د دوه میلیونو څخه 
ښځو  جرمنۍ  په  فلم  ولیدله.  خلکو  ډيرو 
لنډه  ډول  ښه  په  هغه  لرله.  اغیزه  لويه 

پورته: اداکار وانګ باوقیانګ په هند 
کې د خپل فلمی ملګرو لپاره میډيا 

برنامو کې برخه اخلي،

الندې: د بالیوډ اداکار عامر خان 
)ښي اړخ( په ترکیه کې د استانبول 

د فتیح ولسوالۍ د سلوکول هنري 
اکاډمۍ زده کونکو سره لیدنه کوي

هند نړۍ ته خپله مخه 
پرانیستې، موږ اوس په 

بهرني ځایونو کې ډیر 
فلمونه ډکوو. موږ اوس 

د بهرني استعدادونو 
څخه هم کار اخلو. له 

همدې امله مونږ اوس 
ډیر نړیوال لیدونکي لرو.
امتیاز علي
د فلم ډايرکټر
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بالیوډ د
 سرحدونو 

څخه بهر
د 1913 کال راپديخوا چې داداصاحب فالکه د 
چوپې لومړی فلم راجا هريچاندرا جوړ کړ، تر 

اوسه د هند سینما ډير اوږد مزل وهلی. د نړيوالې 
تقاضا او قدر سره اوس د نړۍ په ګوټ، ګوټ کې 

د بالیوډ فلمونه څرخیږي
بقلم: ارتي کپور سنګ

کې  ب��ازار  لوی  استانبول  د  کې  کال   2006 په 
وطن  خپل  لکه  کاوه  مې  احساس  داسې  ګرځیدم. 
پاڼې  خلیج  جیرا،  دارچین،  د   – ګرځم  چې  کې 
خو  کیدل.  احساس  بويونه  اشنا  مسالو  نورو  او 
د  سوداګر  ځايي  يو  چې  وه  دا  يې  جالبه  ترټوله 
ته  ځان  يې  پام  زما  ويله چې  سندره  هو(  )اوارا 
غوره  کپور  راج  د  چې  وه  اوريدلې  ما  واړاوه. 
کې  ملکونو  اتحاد  شوروي  پخوانۍ  د  سندره  فلم 
کلب  په  نڅا  د  ښار  وارسا  د  وه.  مشهوره  ډيره 
کې ما کوښښ وکړ چې خپلو پولنډي ملګرو سره 
سندرې  نهي(  ملتې  موجې  کیک  بینا  )تیرې  د 
پاتې  څخه  هغوی  د  ډول  بد  په  خو  وکړم  نڅا  ته 
مالیزيا  د  سندرې  بالیوډ  د  ده.  ريښتیا  دا  راغلم! 
فلمونه  کیږي،  اوريدل  پورې  مراکش  تر  څخه 
يې کواللمپور او کینیا کې په کرا نیول کیږي او 

د اکشن فلمونو ستوری 
جیکی چین  )ښي 

اړخ( او د هندي بالیوډ 
فلمي ستوری سونو 
سوډ د ممبۍ په يوه 

محفل کې برخه اخلي
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شپې  د  بهیږي.  الندې  څخه  غرونو  د  کې 
پیل سره خلک د ګروپونو سره چې د اوبو 

پر سر وي په تیاره کې ورکیږي. 
عجیبه  ه��م  مندر  دي��وي  کنجاپوري  د 
منظره لري. د سیالنیانو يو الرښود کرايه 
په  ته  تاسې  ښکال  مندر  دې  د  چې  کړئ 
وکړئ  اواز  ک��ړي.  ښکاره  کې  لمرخاته 
د همالیه د غرونو  ارامه کښینئ چې  يا  او 
عبادت  پنډت  وګورئ.  ختل  لمر  د  سر  پر 
مندر  د  چې  کله  کوي  بخښنه  ته  کوونکو 

دروازه پرانیزي. 

دا ښارګوټی په ځان کې ډول ډول تجربې 
لری: د ګالب خوند لرونکي لسی، د سړک 
پر سر ترخه خواړه، د خوږو خوړو خوږ 
بوی، د خوښۍ خبرې کول او ان غواګانې 
چې د دوکانونو مخې ته والړې دي ترڅو 
ورته يو څه ورکړل شي. داسې يو مندر نه 
ټول  ومومم؛ دا  هوساينه  پکې  زه  چې  دی 
د روحاني سفر يوه برخه ده. نه يوازې ما 
برخه  لويه  کولو  زيارت  هند  د  بلکه  لپار 
خلک د خپل ژوند اسانتیا او خپل ژوند ته د 
بیا کتنې لپاره دلته راځي او ترڅو په مکمل 
ډول د ژوند څخه ګټه واخلي. دلته يو متل 
دی: پداسې حال کې چې نوره نړۍ بهرته 
سفرونه لري، هند داخل ته لري. دا د هند 
پیړيو  د  ته، هغه وعده چې  ده روح  وعده 
راهیسې پرې وفا شوې. هیواد ومنئ او هند 

به تل تاسې سره مینه ولري.
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پورته: په ريشیکیش کې 
د سري تريامباکیشوارا 

مندر ښکلی انځور

الندې: ارتي )دعاګانې( 
د ګنګا سیند ته د خټو 

سره کوي

ريچل هنټر د نیوزيلنډ، اکلنډ څخه يو سوپرماډله 
ده، چې خپل کار يې په اولس کلنۍ کې پیل کړی. 

هغه خپل ښه پلورنکی کتاب خپور کړ  چې د خپل 
تلويزيوني پروګرام )د ريچل هنټر د ښايست سفر( ډکولو پر وخت يې د 
خپل سفر تجربې لیکلي. ريچل په رسمي ډول د يوګا پخواني تمرينونه د 

همالیه په تپو کې زده کړي.
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سفر

هغه څه چې باید وشي

په ریشیکیش کې یوګا
د يوګا زده کړې او تمرين لپاره ډير 
ځايونه شته چې يو کس خپل ځانته د 

ارامۍ احساس ورکړي، لکه د واشیشتا 
غار، چې کیسو کې راغلې دلته خپله 

واشیشتا خپل تمرين کاوه.

پخوانی ریشیکیش
د ريشیکیش ښار د مارکیټونو څخه 

ډک دی، بازارونو کې د پوجا توکي 
خرڅیږي. په ريشیکیش کې ګرځیدل 
جادويي دي او هره لیدنه يې په ذهن 

کې پاتې کیږي.

د ګنګا ارتي
د ګنګا پر غاړه د ماښام ارتي زما 

ډيره خوښیږي. د لمرپريوتو په وخت 
کې روحاني خلک د اور دودونه 

کوي او ګالن سیند ته غورځوي. او 
زړه راښکونکې ته چې د اوبو پر 

سر ګروپونه ګورې چې په تیاره کې 
ورکیږي. 
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پورته: د ماښامي ارتي وروسته لیکوال 
ريشیکیش ته نږدې د سیند پر غاړه

ښي اړخ: عالقمندان په ريشیکیش کې د ګنګا 
سیند په سپینو اوبو کې د رفټنګ څخه خوند اخلي
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د  مندر  ويشونات  د  زه  شوم،  راستنه  څخه 
اوازونو  او د مندر  پلګو کښیناستم  په  زينو 
ته مې غوږ ونیو. کله چې زه ناسته وم او 
دې اوازونو زما په حواسو داسې کار وکړ 
چې ما فکر کاوه زه بیا وزيږيدلم! وارنسای 
ته  تاسې  او  ورکوي،  زيږنده  ته  فکر  نوې 
ته  حواسو  دننه  خپل  د  چې  درکوي  اجازه 
زير شئ، او تاسې اړ باسې چې ژوند ته د 
نفس  وګورئ.  سترګو  له  ماشوم  زيرک  يو 
ورکړئ  اجازه  او  وکاږئ  نفس  او  واخلئ 

چې جادو پیل شي.

ریشیکیش
د وارنسای څخه وروسته د ريشیکیش وار 
يوګا  او  روحانیت  د  کې  اوټرکنډ  په  دا  و، 
په  پروت دی چې  او همالیه کې  ښار دی، 
دا  دی.  ځای  خوښې  د  زما  کې  هند  ټول 
ښار د ګنګا سیند او د شور څخه ډک خلک 
کار  ديني  يو  ګروپونو  )د  آرتي  چې  لري 
چې د سیند په غاړه( هر ماښام اجرا کیږي. 
منظره  ښکلې  سیند  ګنګا  د  کې  وارنسای 
ريشیکش   په  بیا  ارامه  خو  زبردسته  لري: 
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کیڼ اړخ: وارنسای 
ته نږدې، د د سرنات 

بودايي ځای

الندې: يو هندي 
روحاني د ګنګا سیند 

ته نږدې يو مندر کې د 
خپل عبادت پرحال
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سفر

پداسې حال کې چې لمر د ګنګا د سیند پر 
سر وتلی او سره ځال يې کوله او په کښتیو 
لومړنۍ  خپلې  د  ښار  لږيدله،  شعاع  يې 
وې.  کړې  پیل  ته  معبودانو  خپلو  دعاګانې 
هوا ټوله د خلکو دعاګانو، د مندر اوازونو 
او د مندر زنګونو څخه ډکه وه، چې داسې 
ويل کیده چې د معبودانو ويښیدو لپاره وه. 
ويښ  هم  سیند  ويښیدو  ښار  لکه څنګه چې 
خدای  لمر  د  او  ته  سیند  روحانیانو  شو. 
کې  اوبو  په  ماشومانو  کړ،  پیل  عبادت  ته 
غوټې وهلې، د يوګا عالقمندانو خپله اسانه 
کښتۍ   د  او  کوله،  تمرين  غاړه  په  سیند  د 
خاوندانو د سهار وختي خوندور سفر لپاره 
خپلې کښتۍ تیارې کړې وې. زه په کښتۍ 
کې ناسته وم، هغه سفر زما په حواسو کار 
کاوه او داسې ښکاره کیدله چې د وارنسای 

يو  د  اوچتیږي،  سیند څخه  د  ښار 
لید او خوب په څیر.

بله  په  زه  کې  پای  په  ورځې  د 
شوم،  برابره  مکارنیکار  غ��اړه، 
بنسټ  پر  دودونو  هندويزم  د  چې 
د مړو مراسم روان ول. ما ولیدل 

چې د مړو کورنیو او خپلوانو د خپلو مړو 
يې  لپاره  دهغوی  او  ک��اوه  پرځای  وي��اړ 
په  کیده چې  انګیرل  داسې  ارامي غوښتله. 
دې ښار کې ژوند د خپل دوران تکمیلوي.

او په پای کې د وارنسای لیدلو د سانکت 
په  هنومانا  د  ورسولم چې  ته  مندر  موچان 
مندر  دا  شوی.  ځانګړی  ته  معبود  يو  نامه 
د خپل سادګۍ کې ځانګړی دی. د هنومانا 
غوره چلیسا )دعاګانو( اوازونو او شاديانو 
ځای  دې  په  عالقمندان  معبود  دې  د  سره، 
کې ازاده ګرځي، دا ډيره په زړه پورې ده 
وګورې  خلک  او  کښینې  ځمکه  په  ته  چې 

چې تیريږي را تیريږي. 
احساس  روحانیت  د  کې  وارن��س��ای  په 
زما  وګرځي.  کې  ښار  په  بايد  خلک  لپاره 
ياد دي چې زه کله پروسکال خپل سفر  په 
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د هغه ګروپونو لیدل په زړه راښکونکې ده چې 
خلک یې په سیند کې خوشې کوي او ورسته د 

ارتي بیا د شپې په تیارو کې ورکیږي

پورته: په ريشیکیش 
کې ځوړند کیبیلي 
پول، د رام جوال 

ښکلې منظره
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د ویشونات مندر
په وارنسای کې د شیوا اصلی مندر، 
د ويشونات مندر، دواشاسامید ګټ ته 

نږدې هغه ځای دې چې يو کس کولی 
شي د ښار د روح تجربه وکړي.

د سهار قدم وهل
د مندر ښار نرۍ کوڅې د ژوند الره ده، 

دکانداران د خپل دکان مخې سړکونه 
جارو کوي، په بازارانو کې د روحانیانو 

لپاره د ګالنو ګیډۍ خرڅیږي.

د ساري کالیو دکانونه
بنارسي ساري )اوس وارنسای( 

د هند د غوره تولیديدونکو ټوکرو 
څخه شمېرل کیږي، په دې ټوټه کې 
طاليی او نقره يي رنګونه په پیچلي 

بڼه د وريښمو سره اوبدل کیږي. 

هغه څه چې باید 
وشي
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پورته: يو دوديز دوکان 
چې په وارنسای کې 

موزيکي آلې ښکار کوي

الندې: د ګنګا سیند او د 
وارنسای ښار انځور د 

هوا څخه
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سفر

هنټر  ريچل  د  زه  چې  وه  شپه  يوه   2015 د 
ډکولو  سیريال  تلويزيوني  يو  سفر  ښايست  د 
ما  چې  کله  شوم.  ښکته  کې  ډيلي  نوې  لپاره 
ذهن  زما  واهه  قدم  بهر  څخه  ډګر  هوايي  د 
ايستلی  انتظار نشو  د تعجب څخه ډک و، ما 
چې نا لیدل شوي شیان وګورم خو بیا هم هر 
هوټل  يوه  په  زه  کیدل.  ښکاره  اشنا  ډير  څه 
ته  وارنسای  او سبا سهار مې  پاتې شوم  کې 
الوتنه لرله. پداسې حال کې چې زما انتخاب 
دا  کړه چې  احساس  ما  کړل خو  حیران  ډير 
په  يو ډير  دا  انتخاب دی.  زما د ژوند غوره 
او  حیرانونکی  ډوک،  او  ډک  پ��وری،  زړه 
خورا  له  يو  نړۍ  د  دی.  ښار  بدلېدونکی 
پخوانیو او ديني ښارونو څخه شمیرل کیږي، 
او داسې ويل کیږي چې شیوا دلته اوسیږي. 
د  کې  لومړيو  په  شې  کیدای  لپاره  ځینو  د 
وارنسای د شور څخه ډک کلتور او دودونه 

ډير وي خو د اموخت او پوهې 
وکړي.  حوصله  لږ  بايد  لپاره 
دلته په وارنسای کې د ژوندې 
انتظار  بايد  لپاره  لیدلو  میراث 
وويستل شي، چې په يو وخت 

کې يوه برخه وګوري.

ګرمي  معبوديت  او  روحانیت  د  وارنسای 
پر  لري. چې  لوی روحاني ارزښت  يو  سره 
لرونکي خلک ورته د ګردې  باور  دې ځای 
کې  لټه  په  باور  د  هم  زه  راځي.  څخه  نړۍ 
دلته راورسیدم، چې خپل روح تازه کړم او د 
غربي نړۍ د ژوند اصولو او عقايدو خالف 

دلته يو ارام ژوند پیدا کړم.
په وارنسای کې زما لومړی سهار د نږدې 
مندر په اوازونو پیل شو. زما د هوټل کوټې 
داسې  خو  وه،  تیاره  هم  ال  اسمان  بهر  څخه 
ښکاريدله چې ښار په ويښیدو دی، او د خپل 
تیاروي.  لپاره ځان  کارونو  د ورځني  معبود 
کله مې چې د ګنګا د سیند په غاړه قدم واهه، 
په  ده. زه  مقدسو سیندونو څخه  د  هند  د  چې 
دې پوه شوم يوازې د ښکلې لمر خاته لپاره دا 
سهار ځانګړی نه دی. دا خلک او پاکه فضا 

وه چې د دې ښار تجربه يې ځانګړې کړې.
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کیڼ اړخ: د پنډتانو 
لخوا د ګنګا ارتي په 
داششوامیدا ګټ کې 

اجرا کیږي

په وارنسای کې په هر کنج کې او هره نرۍ کوڅه 
کې یو مندر شته – یو څوک باید د روحاني ښار 

احساس کولو لپاره په ښار کې وګرځي
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په وارنسای کې د 
مقدس سیند پر سر 

لمرخاته
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سفر

د وارنسای څخه د يو 
لیدونکې پرمختګ

سوپر ماډله ريچل هنټر د هند سره 
مینه لري، هغه هیواد چې دې سره 

مرسته کړي ترڅو د خپل روحي 
ځان سره يوځای شي. هغې مونږ 

د ځان سره د خپل د خوښې دوه 
روحاني ځايونو، وارنسای او 

ريشی کیش ته ويوړلو
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تیج
د تیج جشن د هند په شمالي سیمو کې 
د ښځو لخوا لمانځل کیږي، او پراوتي 
او د شیوا سره د هغه يوځايوالي لپاره 

ځانګړی شوی. د هیوادو په ځیونو 
برخو کې دې میله کې د بارانې موسم 

څخه هم لمانځنه کیږي. 

پورته: د راجستان په جیپور کې 
راجستاني فولک هنرمندان د دوديز 

تیج پیل کې برخه اخلي

کیڼ اړخ: هندي میرمنې د پنجاب، 
امرتسر کې د تیج میلې په لمانځلو کې 

برخه اخلي
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د تارنیتر میله
د سوايموارا دراوپدي کیسې پر 

بنسټ دا میله د ګجرات د توکمیز 
نڅا، دودونو او هنرونو لمانځل 

دي چې په رنګونو، رومانس او   
میوزيک والړ دي

پورته: د بهارورډ ټولنې څخه يو 
ځوان سړي دوديز کالي اغوستي

کیڼ اړخ: د دې میله د پام وړ 
برخه د تارنیتر چترۍ ده چې په 
ځانګړي انداز په هندارو ښکلې 
شوې، په ظريف ډول کار شوې
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د لډاک د حاصل اخیستو میله
په نږدې ډول د آسیايی، تبتی او شمالي هند دودونو مکمل ترکیب، د فصلونو 
جشنونه د حاصالتو ډيروالی لمانځي او رنګینې پروسې سره پیل کیږي چې 

دوديزې نڅا ګانې، دعاګانې او سیالۍ لري.

الندې: شپیلۍ وهونکي د لډاک حاصالتو جشن پر مهال، د تیکسه معبد، لډاک
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رکشا بندان
ښځې د رکشابندان 

میلې پر مهال د هند – 
پاکستان پولې پرسر 
د پنجاب په واګه کې 

د سرحدي امنیتي 
ځواکونو BSF پرسونلو 

په السونو راکي تړي
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د کښتۍ ځغلولو نهرو جایزه
په کیراال کې د الپوژا د سیند اوبه 
د انسانانو په سمندر بدلې شي چې 
زرګونه خلک هرکال د اګست په 

دويمه شنبه د ويالم کالي يا دوديزو 
مار ډوله کښتیو سیالۍ لیدلو لپاره 

ورځي.

پورته: د مار ډوله کښتۍ سیالۍ 
ټیمونه د نهرو کښتۍ ځغلولو جايزه 

کې سیالي کوي 

ښي اړخ: د هغو مار ډوله کښتۍ ټیم 
لومړني وخت ازموينه، چې په سیالۍ 

کې ګډون کوي
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جانمشتمي / دهي هندي
د هغه کیسې پر بنسټ چې کريشنا د 

ماشومتوب پر وخت کوچ پټوي، دهني 
هندي د انسانانو څخه هرم جوړوي ترڅو 

هغه کټوه چې د مستو ډکه او په مناسب 
لوړوالي کې بنده وي ماته کړي.

کیڼ اړخ: په ممبۍ کې ځوانان ټول شوي 
ترڅو د دهي هندي ماتولو لپاره د انسانانو 

هرم جوړ کړي

الندې: ماشومانو د ګويندا )د کريشنا بل 
نوم( په څیر د جانمشتمي میلې پر وخت 

په اجمیر کې کالي اغوستي

د جانمشتمي شاوخوا په مارهاشټرا کې چې 
دهي هندي لیدل کیږي، هندویزم پورې اړوند یو 

دودیزه میله ده چې د کریشنا زوکړه لمانځي.
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يو رنګین 
موزايک
لکه څنګه چې د باراني موسم بادونه د 

مني خوښ او يخ موسم ته بدلیږي، موږ د 
هند بیالبیلو برخو ته سفر کوو او تاسو ته 
د هیواد ګوټ، ګوټ څخه د رنګ ډکې او 

نامتو میلې وړاندې کوو

د خپلواکۍ ورځ
د انګلیسانو څخه د اګست په 15، 1947 

کال د هند د خپلواکۍ ګټلو په ياد، دې هیواد 
سږ کال د خپلواکۍ 37مې کلیزې شاهد و.

پورته: د اسام په ګواتي کې د اسام پولیس 
د خپلواکۍ ورځې لمانځلو لپاره په پوره 

کالیو کې

ښي اړخ: د احمدآباد يوې ښوونځې څخه 
زده کوونکې د خپلواکۍ ورځې میله لمانځي
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upCyClinG 
MaGiC 

of waste collected every year
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ټول کړی. د پالستیکي خريطو استعمال 
ترکیب  وچ  د  شوی.  کم  کچه  پراخه  په 
انسانې  چې  کړی  کار  داسې  تشنابونو 
تر  او  نکړي  خرابې  اوبه  مواد  فضله 
ښه  لپاره  خاورو  کرنېزو  د  میاشتو   6
اوبو  د  چې  تګالره  هغه  وک��ړي.  کار 
جريانونو ترڅنګ تشناب کول منع دي، 
ادرارو  د  کې  جريانونو  اصلی  اوبو  د 

فاضالب کم کړي.

په لید لوری درک کول
وړ  پ��ام  د  الرې  شنې  چې  څنګه  لکه 
کې  هايکز  انډيا  په  کړه  ترالسه  توجه 
چې  شول  پوه  غړي  ايښودونکي  بنسټ 
ته  رامنځ  بدلون  کې  مفکوره  او  فکر 
چې  و  دا  کار  ارزښتناکه  خورا  کړي. 
ګټې  ټولې  اوسېدو  د  کې  بیرون  په 
يې  ډول  داس��ې  پ��ه  او  ش��ي  وپ��ی��ژن��دل 
مديريت وشي چې په طبیعیت باندې لږ 
اغیز پريګدي. د غرو ختلو الرو کې د 
چټلیو په ستونزو د خبرداري ډير شوی. 
شنې الرو وکوالی شول چې د همالیه په 
ډيريو الرو کې دومداره اساسي عملونه 

ترسره کړي. د قانونو عملي کولو دوديزو 
په  او  همکارۍ  سره  ځان  خپل  د  الرو، 
خپل ځان د قانون منلو الره تیاره کړه. په 
ساتنې  پراخې  د  کې  ايکو-سیمو  حساسو 
بحثونه پیل شول او د هیواد سرتاسر ډير 
ځايونه ځانګړي نورمونو جوړ کړ چې د 
او متداومې  لپاره د مثبتې  مشخصو سیمو 
وړاندې  پر  مخ  ورک��وي.  اطمینان  ودې 
الرو  حل  داسې  د  سازمانونه   کې،  تللو 
چټلي  ډول  ګټور  په  چې  دي  کې  لټه  په 
منطقي  يو  کول  اپسايکل  شي.  مديريت 
اسانه  په  او  ګټور  س��اده،   – دی  انتخاب 
کلیو  د  هايکز  انډيا  شي.  جوړيدای  توګه 
ښځې وګمارلې چې د اپ سايکل تولیدات 
جوړ کړي – چې پدې پروسه کې هغوی 
ته هم مالي ثبات رامنځ ته شي – او اوس 
په  چې  ښکاري  داس��ې  ستونزه  چټلیو  د 

اسانۍ سره حل کیدای شي.

وينايک سوريا سوامي يو ډيلي میشته 
ژورنالیست دی. د میخانیک انجنیري څخه 

فارغ دی او په هندي بحري ځواکونو کې 
يې کار کړی

سندکپو د کال په ټول وخت کې د 
چټلیو مديريت سیستم ته اړتیا لري 

ځکه چې ډير سیالنیان ورځي. 
کاوشیک بنرجي د بیجانباري 

)لويديځ بنګال( د بالک پراختیا 
مدير، د بوتلونو ديوال نظريه منځ 

ته واچوله، او د بوتلونو څخه 
يې د کلیو په ديوالونو جوړولو، 
تشنابونو او څوکۍ جوړولو کې 

کار واخیست

د چټلیو ټولولو میاشتنۍ سیسټم يې 
د يو کال راهیسي داسې جوړ کړی 

چې د کلي ټول خلک په نوبت 
ګډون کوي. 

د سندکپو سابقه 

ښي خوا: رضاکاران د پالستیک بوتلونه او پولی ايتین کڅوړې راټولوي چې د الرويانو لخوا د جوباري څخه سندکپو څوکې ته په الره پاتې
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د انډيا هايکز لخوا دزرغون قدمونو بشپړ پالن ، ترڅو د هیمالیا شاوخوا بدې ايکولوژيکي اغیزې کمې او غره ختل د هند دهمالیا شاوخوا 
ال هم مشهور کړي. د سیمه ايزو ټولنو سره په ګډه يو نړيوال انسټیټیوټ جوړ شو ترڅو د رسايکل او په سمه توګه د خزلو کچه ټیټه کړي.

66

بندي  بسته  او  کړه  ډيزاين  مینیو  خپله  مو 
شوي شیان مو له منځه وې وړل.  په الرو 
کې مو خلکو سره خبرې وکړې او هغوی 
په  چټلي  عضوي  خپل  چې  کړل  پوه  مو 
په  مو  واچوي. هغوی سره  خپل ځای کې 
دوامداره ډول مرسته وکړه چې خپله چټلي 
بدلون  کې  مینیو  خپله  ډيريو  کړي.  کمه 
راوست د پروسس شويو پرخاي يې سیمه 

ايز تولید غوره کړ. 

حرکت اغیزمن 
د نوښت غړي په ټولو خواوو کې نوښتونه 
کوي. د ايکو-تشنابونو ډيزاين چې د صفر 
څخه ټیټ هوا کې فعالیت کوي او د انرژي 
کړي.  يې  کارونه  څیر  په  ساتنې  مديريت 
کاربن  د  چې  کوي  کار  هم  دې  په  هغوی 
اندازه د ريسايکل وړ او د ريسايکل نه وړ 
 – ايکو  د  څخه  غرونو  د  چې  کې  چټلیو  
خريطو کې انتقالیږي ټیټه کړي چې د انډيا 
سره  ځان  له  حتما  يې  ګروپ  هر  هايکز 
الرې  هغه  ده.  معلومه  يې  پايله  او  لري. 
سرحد  په  نیپال  او  هند  )د  سنډاکپو  چې 
)د  لوهاجونګ  او  څوکه(  ل��وړه  ټولو  تر 
روپکوند جهیل ته اصلي کمپ( ته تللي، د 
چټلیو له منځه وړلو او ريسايکل کولو دې 
ايکو سیستم پراخه ساتنه  د  ساده میتودونو 
اوسه  تر  يې  پیل څخه  د  ته کړې.  منځ  را 
کثافات  ډير  څخه  ګرامو  کیلو   54000 د 

یوه نظریه چې غرونه باید په 
اصلي بڼه پاتې شي د داسې یو 
نوښت پیالمه شوه چې نوم یې 

شنې الرې ده  
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په هغه وخت کې کې د چلند ډير بدلونونه 
بريالی  هلته  پالن  هغه  هر  او  راوړل.  
وهونکو،  قدم   – ټولو  چې  شوای  کیدای 
او  ګانو   NGO ،کلیو سازمانونو،  سیالني 
وای.  کړی  مالتړ  ورڅخه  ګډه  په  دولت 
په  خپل  غرونه  لمړني  چې  لیدلوری  هغه 
اصلي بڼه پريګدو، د يو نوښت پیل و چې 
وه  دا  نظريه  ويل.  الرې  شنې  يې  ورته 
ايکو-سیمو  د  کې  برخه  هره  سفر  د  چې 
لرله  يې  ښکال  چې  وي  ګډه  په  مسؤلیت 

خو يو مشخص میتود يا زيربنا نه وه چې 
ډيروالي مخنیوی وکړي.  دچټلیو 

رات��ګ  او  ت��ګ  ل��ږ  چ��ې  الرې  هغه 
ورباندې شوی

شمېر  جنګیالیو  چټلیو  د  راهیسې  پیل  د 
جامدو  او  عضوي  د  چې  شو.  چنده  څو 
سره  الرو  حل  نوښتي  د  يې  لپاره  چټلیو 
چې  شول  لوی  پروګرامونه  دا  وکړ،  پیل 
پاکول،  وار  اونۍ  کړي،  پاکه  ساحه  ټوله 
کثافت داني او د چټلیو ټولولو ځايونه چې 
اسانه  ستونزې حل الره  جدايي  د  چټلیو  د 
کړي. د بیلګې په توګه هغه لوی زيار چې 
دوی ويستلي ترڅو د درمساله په مشهوره 
باګو ابشار کې د چټلیو صفر کولو تګالره 
جوړه کړي. د انډيا هايکز سره بل ښه کار 
د  نه  او  الندې  ځمکې  د  نه  بايد  دوی  چې 
زهرياتو  په  چې  پريګدي  چټلي  هغه  پاسه 
الرې  له  اپسايکل  او  ريسايکل  د  بدلیږي. 
په تیرو 3 کلونو کې 50 سلنه چټلي له منځ 
تللې. انډيا هايکز په الره کې د مهاتما ګاند 
هغه  بايد  تاسو  کړې:  وړان��دې  فسلهه  ي 
او بدلون واسئ چې غواړئ په نړئ  تغیر 
کې يې وګورئ. لکشمي چې د شنې الرې 
انډيا هايکز کې  په  او  نوښت مشري کوي 
وايي:  ورکوي  روزنه  او  تمرين  ته  خلکو 
مونږ د چټلیو تولید ځايونه په نښه کړل او 
بیرته  کړه.  پیل  هڅه  کموالي  دهغه  مو  بیا 

د کلیو خلکو په ځانګړي 
ډول د سیمه ايزو ښځو سره 

د اپسايکل په پروژو کې 
خورا ارزښت لري. دې کار 

د چټلیو اقتصادي ځواک 
پوهنه کې مرسته وکړه. 

پروژو کلیوال وهڅول چې 
په پراخه کچه خبر اوسي او 
د چټلیو ستونزه په خپلواکه 
ډول حل کړي. انډيا هايکز 
د کلیو ښوونځیو سره کار 

کوي ترڅو د چټلیو مديريت 
خبرداری رامنځ ته کړي 

او ماشومان ورسره د 
کوچینوالي عادت ولري. 
په بېال بېلو ځايونو کې 
په دې موضوع باندې په 

څه باندې 30 ښوونځیو کې 
ورکشاپونه جوړ شول.

نه یوازې غره 
ته ختونکي

پورته: د بوتلونو څخه د کوټې 
جوړولو نمونه

الندې: د چټلیو مديريت درسونه 
په جوباري کې يوې ښوونځۍ 

کې ورکول کیږی، چې د 
سندکپو په الره کې يو کلی دی
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کنامو  د  کې  دره  سپیتي  پرديش  هیماچل  د 
څوکې ته د تګ لپاره په کلکه ځمکه روان 
يم او باد هم لګیږي، زه چې خپل پنځه کاله 
پخوانی سفر يادوم دې ځای کې هیڅ هم نه 
و. نن دلته بدلون لیدل کیږي. ما د سړکونو 
او  ښوونځۍ  کانکريټي  ګروپونه  سولري 
ځینې  چې  ولیدل،  ساختمانونه  پیاوړي 
درلود.  نه  شتون  وړان��دې  لسیزه  يوه  يې 
چې  ده  کلیمه  يوازينۍ  ختل  سره  زيار  په 
اسانه  چې  کیږي،  ويل  سره  څوکې  کنامو 
او  کیبر  د  چې  الرې  څو  لري.  السرسی 
چیچم له کلیو تېرې شوي د تازه کارو يا 
کاري  تازه  دي،  ډکې  څخه  خلکو  موسمي 
خلک په معمول ډول غواړي په زيار سره 
وخت  ډيری  شي.  پورته  ته  څوکو  لوړو 
اغیزې  بدې  سیمه  په  الرې  شوې  جوړې 
لرم.  فکر  مثبت  سره  ځان  د  زه  خو  لري 
با  او  عالمې  اخطار  د  الرې،  محدوده  ما 
سیمه  او  سیالنونو  د  زيربنا  ټولنیزه  ثباته 
چې  کې  ښارونو  ولیده.  لپاره  خلکو  ايزو 
اسانه  نو السرسی ورته  ډيريږي  فعالیتونه 
کیږي، د حريص سفرکوونکو او عالقمندو 
په  ت��ار  ن��ری  هغه  ترمنځ  کوونکو  سفر 
سفر  د  تیريدو  په  کلونو  د  دی.  ورکېدو 
اوس  شوی.  بدل  هم  لومړيتوب  کوونکو 
سفرکوونکي د پخوا څخه ډير غواړي چې 
طبیعیت  د  پرته  والي  غوره  او  مناسبوالی 
څخه په خپل حالت خوند واخلي، چې پايله 

کې ساحلي ځمکو ته د سیالنیانو مخه شوې. 
خو دا تدريجي بدلون په يو قیمت راغلی. 
او  شول  جال  څخه  الرو  تکراري  د  خلک 
لیدل  چې  واړاوه  مخ  يې  ته  ځمکو  هغه 
هیواد سرتاسر  د  ايکوسیسټم  نه وې،  شوې 
د داسې فشار الندې راغی د چټلیو سره يې 
پريښې  شاته  خلکو  نشو جوړولی چې  ځان 

وې.

حل الرې په لټه کې
الرو  څو  په   ، د  کې  لسیزه  تېره  په   
همالیه غرونو  لويو  د  څه  که   – راتګ  تګ 
په  ګانې  کال  شوي  ساتل  وي،  الرې  لرې 
لوديځ څنډو کې يا د شمال ختیځ سیمې شنې 
د خلکو  ډير شول.  په څو چنده  تپې وي – 
ډيروالي سره چې کوم ويجاړی ايکوسیستم 
ته رسیدله په ډيريدو شو. اوس دا حتمي ده 
چې مونږ د همالیه په زړه کې د ايکولوژي 
او  ښايست  سیمو  شويو  وق��ف  د  پلوه  له 
مسؤله  محدوده  څو  يو  او  وساتو،  احترام 
دې  د  چې  منلی  مسؤلیت  دا  نمايندګیانو 
سیمو د چټلیو مديريت ستونزې لپاره د حل 
تیريدو دې  په  کلونو  د  پیدا کړي.  يوه الره 
ځلې  هلې  کیدونکي  ستړي  نه  سازمانونو 
چټلیو  جامده  د  او  ټولنې  د  ترڅو  وک��ړي 
او  ايز،  سیمه  ښاري،  په  کې  منځ  مديريت 
ساتل شوي سیمو کې يوځای والی راوړي. 
و چې  کموالی  خبرداري  او  بې عالقګۍ  د 

د ریسایکل او اپسایکل له الرې په تیرو 3 کلونو کې 50 
سلنه چټلي راټوله شوې او د ځمکو څخه لرې شوې

 Waste( د چټلیو جنګیالیو
Warriors( څخه 
رضاکاران د باګسو ناګ 
ابشار د ترايند الره پاکوي
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زرغون مسؤلیت
لکه څنګه چې د ښار بیرو بار څخه لرې سفر کول د ورځیني فعالیت يوه 

برخه ګرځي، مونږ هغه کارونو باندې خبرې کوو چې مونږ سره د پخوا په 
څیر د منظرو په ساتلو کې مرسته وکړي او زمونږ پام يې هم ځان ته اړولی

بقلم: وینایک سوریا سوامي
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د  هغه  هلته  چې  هغه  له  وروسته  شو 
بلګوري  کښینوله.  ونه  بايل  يا  بلګوا 
له  وروسته  ده.  رژيدلې  وخته  ډيره  له 
مو  دکینپت  او  کمالبري  ناتون  چې  هغه 
په  سهار  د  ته  سماګوري  مونږ  ولیدل، 
لیدو وړ منظره  د  يوه  وخت راغلو چې 

وګورو. 
او  و  ډک  څخه  خلکو  د  ت��االر  ټ��ول 
او  اوازون��و  ډول  د  غاړې  خپلې  خلکو 
ګوسوامي  د  چې  خواځاوه  ته  موزيک 
په  وشو.  اعالن  راتګ  ډلې  هغې  د  او 
يوه لهزه کې جادو پیل شوه او د مجولي 
چې  څنګه  لکه  شول  ژوندي  ماسکونه 

ټولو  دې  ول.  څخه  مونږ  له  پخوا  پیړيو 
ظلم  خپل  شیطانانو  او  کوله  ننداره  خلکو 
نندارې ته وړاندې کړی او ماشومان ډار 
شوي ول د خپلو مورګانو غیږو ته ننوتل.

براماپوترا  د  سپاره  کې  کښتۍ  خپل  په 
خړې اوبه مو ولیدې چې د سیند غاړو ته 
اوبو  موجداره  دې  رسیدل.  موجونه  يې 
يو  دا   – لرله  يې  روښنايي  او  کوله  ځال 
خطر  د  دا  چې  لپاره  ددې  وه  ي��اداوري 

سره مخ میراث څخه ساتنه وشي. 

پ رسنیو کې لکه اعالناتو، راډيو، فلم او انټرنیټ 
کې د کار کولو وروسته انوراګ ملیک او پريا 

ګنپتي دواړو خپلې دندې پريښودې ترڅو د سفر 
په لیکنو کې مهارت او تخصص پیدا کړي. په بنګلور کې دواړه د 

ريډ سکرب ټراول او میډيا په نامه د سیالنیانو سفر او حل الرو يوه 
کمپنۍ لري.

پورته: د سیند د غاړې 
دوديزې جونګړې د مجولي 

په ټاپو کې

ښي اړخ: د مجولي ټاپو 
څخه يوه مشینګ قبیلوي 

ښځه چې خپل ماشوم يې پر 
شا تړلی او ګرځوي يې
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کړی  جوړ  سړک  اوږد  يو  پادشاهانو 
)ورته ګار وايي( او په کنج )مور( کې 
پای ته رسیږی او په همدې ډول نوم يې 
اني  د  چې  يونیاتي  يو  کیږي.  ګارامور 
)اوچتې  اتي  او  بوټي(  نیلوفر  د  )چې 
 1653 په  شوی  اخیستل  څخه  ځمکې( 
سینګ  جیاواجا  پادشاه  اهام  د  يې  کې 
اوداسین  يو  اوس  چې  کیښود.  بنسټ 
هلکان  ځوان  دی،  معبد  ج��وړې(  )بې 
څیر  په  جنکیانو  د  او  ول  شوي  نقش 

نريتیا  اپاسارا  د  و  اغوستي  کالي  يې 
پالنام  وکړي.  اجرا  نڅا(  ماشومانو  )د 
او  )سندرې  بیان  ګیان  دعا(،  )روحاني 
د  چې  وې  هم  ګانې  اجرا  څیر  په  نڅا( 
تار  او  کول  يې  څخه  نتريا  دشواتري 
زړو  د  ت��رخ��وا  دې  د  او  ول  ک���ارول 
و.  هم  لیکراو  خاګندرانات  نڅا  خلکو 
په  سترا  لومړۍ  مجولي  د  شانکرديف 
کې  برخه  لويديځه  په  کې  پیړۍ  61مې 
کیښودل  بیلګوري  يې  نوم  او  کړ.  جوړ 

الندې )د کیڼ څخه د ساعت په 
دوران برابر(: مشهور ماسک 

جوړونکی او هنري کارګر 
هیم چندرا ګوسوامي د بهونا 
لپاره ماسکونه چمتو کوي؛ د 

رونګالي جشن پر مهال د آسام 
دوديز بهونا ماسک؛ هنري 
کارګر د رونګالي جشن پر 
مهال د بامبو لرګیو څخه د 
ماسکونو کوپړۍ جوړوي

درې ډوله ماسکونه دي – موخه بهونا، چې مخ پټوي، 
لږه لویه لوټوکی او لویه کو چې سر او تنه لري
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اغاسورا  او  لک،  لک  لوی  باکاسورا، 
مشر  جوړيدل.  پ��ورې  مار  شیطان  د 
اکاډمي  نتاک  سنګیت  د  او  هنرکار 
ګوسوامي  چاندرا  هیم  ګټونکی  جايزې 
په  شو.  يوځای  سره  مونږ  )ګوروجي( 
ځمکه د سپین کتاني څادر )شال( سره 
و،  پروت  يې  اوږو  په  چې  کښیناست 

هغه د ماسک جوړولو دود بیان کړ.
طبیعي  او  شوی  وچ  لمر  په  ماسک 
شوی  رن��ګ  رنګونو  زي��ړ  او  س��ور 
 – اخیستې  سرچینه  څخه  طبیعت  د 
دي.  تخمونه  او  پوټکي  پاڼې،  لرګی، 
بنفش رنګ د برنجال څخه ښکل کیده، 
څخه  نارنجانو  د  نارنجي  روښانه  او 
اخیستل  څخه  بوټو  سرخس  د  شین  او 
حیث  په  انتقالونکو  میراث  د  او  کیده. 
پیړيو راهیسي ژوندی  د  او  پاتې شول 
له  د  چې  وکړ  تاکید  ګوسوامي  پاتې، 
ته اړتیا لري.  تلونکی هنر ساتلو  منځه 
هغه د اوديشه او لويديځ بنګال په اسام 

لپاره  ساتلو  خوندي  هنر  دې  د  کې 
دايروي. او کورسونه  ورکشاپونه 

باندې  موټربايک  ش��وي  کرايه  په 
همدارنګه  او  اوښتل  خلک  ته  جزيرې 
کوله.  خوښي  خلکو  کې  معبد  هر  په 
ټولو  تر  د جزيرې  کې چې  بوګپور  په 
کې   1528 په  او  دی  معبد  پخوانی 
دعا  د  مونږ  ک��ړی،  جوړ  شنکراديف 
سندره(  )روحاني  بورګیت  کې  هال 
يې  کې  معبد  ګارمور  د  چې  واوري��ده 
اهام  د  باندې  ل��وړه  په  ل��ره.  جريان 

پورته: د مجولي جزيرې 
د اوتر کمبالباري سترا کې 

يوه نڅا اجرا چې کريشنا 
ښکاره کوي.

کیڼ: د ساماګوري سترا 
څخه يو روحاني د ماسک پر 

وړاندې د دعا په حال کې
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سنګینه بار شوې کښتۍ د اوسیدونکو 
او سیالنیانو سره چې د مجولي جزيرې 
څخه جورهات ته نږدې د براماپوترا 
د سیند څخه د تیريدلو وروسته نیماتي 
ګټ ته ورسیده

د اسامي پنډت او دیني-ټولنیز اصالحګر سریمانتا شکردیف او د 
هغه شاګرد مداف دیوا لخوا پر مخ وړل کیږي، دې دیني حرکت د 

معبد مرکزونو یو هنري او کلتوري بنسټ کیښود 

څنګه هلته الړ شو
لومړی بايد جورهاټ ته په طیاره 

کې الوتنه ولرو بیا بايد نږدې بندر، 
نیماتي ګټ ته 14 کیلومتره په 

موټر کې الړ شو چې کمبالباري 
ته ترې کښتۍ ګانې روانیږي )20 

کیلومتره(، چې کښتۍ يو نیم ساعت 
مزل کوي. ځايي کوچنۍ کښتۍ 

لیدونکي ګارمورته تللی شي چې 
7 کیلومتره لرې ده. د چکر لپاره 

موټربايک/بايسکیل هم په کرا 
نیولی شو.

په کوم وخت کې باید الړشو
د اکتوبر څخه تر مارچ پورې د 
ژمي میاشتې د لیدو لپاره غوره 

وخت دی. راس لیال، د میوزيک، 
نڅا او تیاتر جشن په بیالبیلو 

مندرنو کې د نومبر په دريمه اونۍ 
کې وي. کرهنیز جشنونه لکه آلې 
– آيې لیګنګ د فبروري په نیمايي 

کې او پوراګ د حاصل ټولو 
وروسته نیول کیږي.

چیرته واوسیږو
ال میسن، چې منجیت او ښځه يې 
نیانامي لخوا پر مخ وړل کیږي. 
مشینګ خواړه، لکه کوکورا – 

کومهاري )د چرګ قورمه(، هاهي 
– باهي )مرغ آبي – نرم بامبو( او 

مولي – هولي )مولی سرخک – 
ماهی( په ګرم پخلنځي کې تیاريږي 

او میلمنو ته ورکول کیږي.

الرښود
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د مجولي نقاب 
لرونکي

د 350 کیلومتره مربع ساحې سره د هند ترټولو د سیند لويه ټاپو په وياړ 
سره د براماپوترا لوی سیند منځ کې پرته ده. دا ټاپو 22 ستراګانو )د 

هندويزم هنري معبدونو او مرکزونو( کور دی، چې د فرهنګي او هنري 
فعالیتونو مهم مرکز ګڼل کیږي

بقلم: انوراګ ملک او پریا ګنپتي

داسې  چې  و  سپاره  کښتۍ  هغه  په  مونږ 
وړلو  مسافرينو  ډي��رو  د  لکه  ښکاريده 
په  وي.  کې  هڅه  په  جوړولو  ريکارډ 
خلک  ډير  څخه  کسانو  سل  د  سره  اسانۍ 
بايسکلونو  درج��ن��ه  درې  او  و  س��پ��اره 
د  ک��راره  په  کښتۍ  سره،  موټرو  څو  او 
د  او  شوه  تیره  څخه  سیند  له  براماپوترا 
نړۍ تر ټولو لويې ټاپو ته چې د سیند په 

منځ کې جوړه شوي، ورسیدل.
مجولي يوه ملي خزانه ده لکه دا د آسام 
نیو  پیړۍ  15مې  د  میراث–  کلتوري  د 
د  کوي.  کار  توګه  په  مرکز  دود  وايشناو 
اصالحګر  ديني-ټولنیز  او  پنډت  اسامي 
شاګرد  هغه  د  او  شکرديف  سريمانتا 
کیږي،  وړل  مخ  پر  لخوا  دي��وا  م��داف 
يو  مرکزونو  معبد  د  حرکت  ديني  دې 
هنري او کلتوري بنسټ کیښود. چې اهام 

هر  واخیسته  ځمکه  يې  څخه  پادشاهانو 
او  هنري  جال  او  ځانګړي  په  يې  معبد 
عبادت  ويشنو  د  چې  لري  بڼې  روحاني 
ل��پ��اره ک���ارول ک��ی��ږي ل��ک��ه م��وزي��ک، 
مهاباراتا  او  رامايانا  د  او  نڅا  سندرې، 

کیسې هم شاملې دي.
د  دلته  هنر  دودي��ز  ج��وړول��و  نقاب  د 
په  او  دی  راي��ج  راهیسې  پیړۍ  17م��ې 
راس لیال او بونا کې هم ترې کار اخیستل 
شوی، چې د اسامي تیاتر يوه پخوانۍ بڼه 

ده. 
زده  ځوان  يو  چې  بورا  کريشناکانت 
استاد  پخواني  د  غواړي  او  دی  کونکی 
کړي،  زده  کسب  څیر  په  پرامپرا  شیشیا 
په عالقې سره د برج څخه سرونه ايستل 
د   – کاوه  يې  کار  ښودلو  نقش  هر  د  او 
تر  نیولی  څخه  پوتنا  ويښتانو  يي  نقره 

مخامخ پاڼه: يو هنري 
کارګر د بهونا لپاره 

ماسکونه جوړوي )د 
خوښي او يو دوديزه ډول 

د ځان سره هغه ديني 
پیغامونه لري، چې په آسام 

کې رايج دي(
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وګرځوي. 
هندي  فیشن  د  ختمیږي.  نه  دلته  دا  او 
د  کې  کارونو  خپل  په  هم  ډيزاينران 
کار  څخه  شکلونو  او  عناصرو  پیچاوي 
اخلي.  د بیلګې په توګه روهیت بال. څو 
ايرت  ګوډ  د  ډيزاينر  دمخه، غوره  کاله 
حسن  د  همکارۍ  په  سره  ډيزاينرانو 
ښايست  کور  د  الندې  عنوان  د  تايرات 
کړه  وړان��دې  نسخه  محدوده  ډيزانونو 
طاووس،  لکۍ  اوږده  غټۍ،  ګل  د  چې 
بڼې  حیواناتو سرونو  د  او  ګالن  میوې، 
سټايل  پیچاوي  انګوري  د  ټول   – لرلې 
په توګه تیارې شوې وې. د چنای فیشن 
هاوس چې )په هند کې د موج( په نامه 
باغ  او  پیچاوي مرغلريزه  د  ياديږي هم 

بڼه جوړولو ته وده ورکړه. 
څخه  هڅو  د  کوونکو  مالتړ  نوې  د 
په  پیچاوي  چې  سنګال  لکه   – مننه  په 
ښکاره  کې  نندارتونونو  غوره  بیالبیلو 
او  ارټ  انډيا  بینالي،  کوچي  لکه  کړه 
پیچاوي   – نندارتونونه  ډيلي  نوي  د 
ښکال  د  او  ورکړ  دوام  ته  ژوند  خپل 

متخصصین يې حیران کړ.

يو پخوانی لوړ پوړی ژورنالیست، پونم ګويل د هنر 
سره مینه لری او د خپلواک هنر مشورو، نندارتون 
ډيزاين او بیالبیل هنري بڼو مستند کولو، تحقیق او 

لیکوالۍ کې 15 کلنه تجربه لري. 

پورته )د ښي څخه کیڼ اړخ 
ته(: د سريناتجي په توګه د 
کريشنا مجسمه د هغه رمې 

سره ګاودولي په نامه يو وخت 
ښکاره کوي 

 د ناتدوارا څخه يو بل ښکلی 
هنري کار چې د خوښو 

غواګانو يوه ډله ښکاره کوي
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سره له السه ورکړی، اوس يې معاصر 
پريخی.  اغیز  او  نفوذ  باندې خپل  ژوند 
متخصصینو  ښکال  د  کارونو  هنري  د 
کارونه  پیچاوي  د  لپاره  ديوالونو ښکال 
هغه  کیږي،  کارول  ډول  دوام��داره  په 
سره  هنر  هندي  لرغوني  د  چې  څوک 
ان  او  خوښوي.  يې  هغوی  لری  مینه 
هم  څه  که  خوښوي  هم  يې  نسل  ځوان 
معاصر رنګونه او ترکیب پکې کارول 
هم  بڼې  سريناتجی  د  کله  کله  او  کیږي 
چې  شي  کولی  کس  يو  کاروي.  ورکې 
غوره  يې  څخه  ډولونو  مختلفو  ډي��رو 
کورونو  کوچني  د  هغو  د  ترڅو  کړي 
سره  کنجونو  او  ګانو  ژۍ  ديوالونو، 
اخیستونکي  د  هنر  دا  چې  وي،  برابر 
وړ  ل��ی��دو  د  او  م��ن��اس��ب  ډي���ر  ل��پ��اره 

د کلونو په تیريدو د 
هنر په بڼه کې ټیټوالی 

راغلی، ځکه چې د 
مالتړ کموالی دی او 

مذهبي روحانیون ارزانه 
خو کم کیفیته نقاشي 
خوښوي. دا نږدې 

ناممکنه ده چې پیچلی 
ډيزاين جوړ کړي او د 
اصلي پیچاوي نقاشي د 
خالقیت بیالنس وساتي. 

او بل علت يې دا دی چې 
د ځوان نسل نقاشان نه 

غواړي د پیچاوي نقاشي 
ډيسیپلیني او سخت 

تمرين ته غاړه کیږدي. 

آیا تاسې 
پوهیدئ؟ 

پورته: د نلکدورال 
پیچاوي ښوونځۍ کې يوه 
ښايسته نقاشي چې کريشنا 

ورکې هولي لمانځي 

کیڼ اړخ: د لوبو ډکه تحفه 
او د ګوپي منظرې، د 

پیچاوي يوه نقاشي د هند، 
ګلکنډې څخه د اولسمې 

پیړۍ وروستیو څخه
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درشان يو ځانته عبادت وه چې سواک )ښاغلو 
پنډتانو( لخوا به يې کالي بدلیدل. دا عبادت په 
ښايسته  چې  کیده  ترسره  سره  نقاشیانو  ښکلو 
مزين  رنګونو  روښانه  ښکلو  په  به  جامې 
شوې وې، چې تیاره غاړې او د خالصه سره 
زرو څخه جوړې شوي وې. دې ژر ځانته د 
هنر يوه بڼه غوره کړه چې نه يوازې په معبد 
د  کريشنا  د  بلکه  کیده  شاته ځړول  بت  د  کې 

ژوند ښکارندويي يې هم کوله.
په  پیچاوي  د  کې  پیل  په  بیانوي:  سنګال 
زړه پورې ډيزاين هندسی او د ګالنو نمونې 
ته  ش��اوخ��وا  خالیګاه  مرکزي  د  چې  لرلې 
کیښودل  بت  معبد  د  به  هلته  چې  رسمیدل، 
نقش  کې  اوږدو  په  پیړۍ  تېرې  د  خو  کیده. 

ايستل شوي  شويو ټوکرونه چې د معبد څخه 
د  او  ک��ړه  غ��وره  ځانته  بڼه  هنر  ديوالي  د 
په  ټولونکو  د  له کبله يې  تخصصي ځانګړتیا 

منځ  کې خورا ارزښت وموند.  
دکني  پ��رت��ه،  څخه  پیچاوي  ن��ات��دوارا  د 
موندل  سختۍ  په  ډير  چې  شته  هم  پیچاوي 
کالمکاري  ډول  ځانګړي  پ��ه  بیا  ک��ی��ږي، 
د  پیچاوي  دکني  دي.  ورک��ې  بیخي  يې  خو 
جوړيده،  لپاره  سوداګرو  ګجراتي  ثروتمندو 
راکړې  او  سوداګرۍ  د  کې  حیدرآباد  په  چې 
ورکړې په موخه اوسیدل، چې هغوی به دا د 
شخصي معبدونو لپاره اخیستلې او يا به يې د 

ته ورکولې. شريناتجي مندر 
روحانیت  د  تړاو  خپل  دود  دې  هم  څه  که 

کیڼ اړخ: د پیچاوي 
ښکلی، پیچلی او لوی 

هنري کار چې کريشنا 
او د هغه د غواګانو 

ډله ښکاره کوي



هنر
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د  لپاره  زياتوالي  د  ښکال  زي��ارت  د 
سريناتجي مجسمې )د کريشنا اوه کلنۍ 
څنګه  لکه  کیده.  ځړول  شاته  مجسمې( 
چې کريشنا ته د ماشوم په څیر عبادت 
کیږي نو هغه ته خورا پاملرنه کوي او 
ښکاره  څخه  هنر  پیچاوي  د  پاملرنه  دا 

کیږي.
ال  او  دود  پیچاوي  )د  سنګال  پوجا 
ايښودونکی،  بنسټ  سازمان  وړاندې( 
ژوندي  بېرته  هنر  پخواني  دې  د  چې 
پیچاوي  لپاره کار کوي، وايي: د  کولو 

تاريخ  اوږد  ډير  دود  کوچنی 
ديني  ي��ې  ري��ښ��ي  ل���ري، چ��ې 
منځنۍ پیړيو کې د 16مې پیړۍ 
رسیږي.  ته  مذهب  ويشنوايت 
)ځړول(  وای  او  )شا(  پیچ  د 
پیچاوي  او  دی  ن��وم  م��رک��ب 

)د  والبچريا  د  چې  ش��وی  ج��وړ  ت��رې 
معبد  د  مذهب(  مارګ  پشتي  ويشنوايت 
لري،  شباهت  س��ره  رواج��ون��و  پراخه 
او لوی  چې د معبد ښکال، د بت ښکال 
غونډو لپاره به يې د تزئیني او روحاني 

فعالیتونو کې ترې کار اخیست. 
کله چې د پیچاوي نقاشي دود پیل شو، 
ورکول  اجازه  ته  نقاشانو  پنځو  يواځې 
د  )نما(  درشان  سريناتجي  د  چې  کیده 
عباداتو  ورځني  هغه  د  لپاره  دقیقو  څو 
هر  وګوري.  کې  وخت  په  دينچاريا  يا 

کیڼ اړخ: په ناتدوارا کې سريناتجي مندر ته نږدې د دکان څښتن چې د 
پیچاوي هنري کار يې نندارې ته ايښی 

 پورته: د راجستان په ناتدوارا، ويشناو مندر کې د کريشنا مجسمه د 
سريناتجي په بڼه چې د رنګونو ډکه ننداره ده

په غوره نندارو کې وړاندې شوې لکه کوچي بینالي، 
د هند هنري نندارتون – پیچاوي خپل ژوند ته دوام 

ورکوي او د ښکال متخصصین یې حیران کړي 
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د پیچاوي نقاشي نمونې يوه ښايسته 
بیلګه د قصر درې بعدي نما د 

کريشنا سره چې د سريناتجي په 
توګه څرګند ده
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هغه ځای چې
آبي رنګه 

زبرځواک و رکې

اوسیږي
د راجستان، ناتدوارا پیچاوي هنر 

د کريشنا ژوند څخه په زړه پورې 
کیسې په ډاګه کوي او د خپل ترکیب 

روښانوالي او د بیال بیلو ډولونو سره د 
مطابقت له کبله د پیړيو په اوږدو کې 

ژوندی پاتې شوی
بقلم: پونم ګویل

د  چېرته  تاسې  پرته  نقاشي  پیچاوي  د 
موندلی  ان��ډول  بشپړ  عقیدې  او  ښکال 
شئ؟ د پیچاوي نقاشي چې په عام ډول د 
پخواني  هند  د  ياديږي،  نامه  په  پیچاوي 
د  کې  راجستان  په  چې  ده  بڼه  يوه  هنر 
يو  نامه  په  ناتدوار  د  نږدې  ته  اودايپور 
کوچني ښارګوټي څخه سرچینه اخیستې. 
نقاشي  ژوندۍ  مثاله  بې  او  پیچلې  خورا 
او  شوې  ترسره  باندې  ټوکر  په  چې  ده 
چې  بیانوي،  کیسې  ژوندانه  د  کريشنا  د 
کیږي.  ويل  هم  معبود  رنګه  ابي  ورته 
کې  معبد  په  ناتدوارا  د  ډول  عنعنوي  په 
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 يهاش لاګنب د :هتروپ
 لایور هخڅ ITC وړاوخ
 دابآ بیشوم د ،اګیو
 هکل هړاوخ يلاوریش
 پیدارپ د ېچ هګنڅ

 باتک يزپشا د ارپوچ
يلغار ېک

د مورشیدآباد  ټول کړي چې  کتاب کې 
نامه  پ��ه  رواي���ال س��اب��وخ��ورو خ��وړو 
ياديږي. پراديپ چوپرا لیکلی، دا کتاب 
مستند  خوندونه  خ��وړو  ټولنې  دې  د 
او  لري  ريښي  راجستاني  چې  کوي، 
ګډ  سره  عصر  برطانوي  او  بنګال  د 
مورشیدآباد  د  چوپرا  پراديپ  شوي. 
دی،  رئیس  پرمختګ  ټولنې  میراثي  د 
خوړو  د  ټولنې  شهیروالي  د  واي��ي: 
سبوخوارو  سد  جین  د  د  طرزالعملونه 
ترټوله غوره خواړه دي. مونږ غواړو 

چې د خپل راتلونکو لپاره دا وساتو.
خ��وړو  د  ي���وازې  ن��ه  کتابونو  دې 
عادتونه  او  دودون��ه  بلکه  طرزالعمل 
د  هند  د  کتابونو  دا  ک��ړي،  راټ���ول 
کار  ډي��ر  کې  ساتلو  ځانګړتیا  ټولنو 
پخلي  پوهانو،  تاريخ  د خوړو  او  کړی 

کوونکو او لیکواالنو ته خورا ارزښت 
ډير  ش��وي،  لیکل  ژبه  س��اده  په  ل��ري. 
د  خواړه  شوي  امتحان  دا  دي،  روان 
په  دي.  نه  کم  څخه  رواجونو  نسلونو 
میراث  او  دودونه  چې  کې  هیواد  کوم 
شوي  لیکل  داسې  انتقالیږي،  ويلو  په 
رواجونه  او  دودون��ه  به  ريکارډونه 

ته خوندي کړي. راتلونکي 

چیترا باالسوبرمنیم د لږ پیژندل شويو، نا 
اوريدل شويو او غیر معمولي خوړو تحقیق 

او لیکلو سره عالقه لري او موخه يې ده چې هغه مشهوره 
کړي. مسلک يې د مساوي حقوقو تحلیل کول دي، هغه په 

ټوکرو، مهندسي او میراث باندې لیکنې کوي. 

د ایس میناکشي امال لخو د 
سمایتو پار کتاب، د سهیلي هند 
سبوخورو پخلی کول اوس هم د 
لیکوالې کورنۍ لخوا په بیالبیلو 

ژبو خپریږي

49



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |

خواړه

لیکونکي  د  پريرا  کاسیا  دي.  موجود 
پالر  زما  کې  کال  په 2005  وايي:  لور 
په  ټريس  د  کتاب  يو  رودريکس  ټیډي 
نامه ولیکه، چې د ممبۍ ځايي عیسويانو 
په  هنديانو  ختیځ  د  چې  بیانوي،  کیسه 
زما  کې  کال   2008 په  ياديږي.  نامه 
د  کتاب  پخلي  د  مور دورتي رودريکس 
پخلي  د  هند  ختیځ  د  واسای   – سالسیټ 
چې  ولیکه  نامه  په  برخه  لومړی  کتاب 
مل  سره  جلد  دويم  د  کې  کال   2012 په 
خوړو  د  هند  ختیځ  د  کتابونه  دا  ش��و. 

دي. مرغلرې  طرزالعملونو 
هغه  ډول  ځانګړي  په  چې  کتاب  يو 
يې  ماشومان  چې  شوي  لیکل  ته  ټولنې 
 – کیږي  بهرمیشتې  س��ره  زي��ادت  پ��ه 

چې  ياديږي،  نامه  په  وارسو  نا  ډاډيما 
ده.  ټولګه  يوه  ټولنې  جین  پالنپوري  د 
ډاکټر  او  ګاندي  میهتا، اجی  نیتا شايلیش 
د  رچنا  د  جاوري  سورجمال  ستیاوتي 
ځانګړي  په  کتاب  دا  څخه  ګروپ  ښځو 
ټول  س��ره  تحقیق  او  جزيیاتو  او  پ��ام 
ډوډۍ(،  هواره  )هندي  روټي  د  شوی. 
خوړو  د  چپسو،  تر  نیولی  څخه  سابو  د 
او  ښکلي  د  کتاب  دا  سره  طرزالعملونو 
راژون��دي  خ��واړه  سره  نوملړ  خوندور 
انګلیسي  او  ګجراتي  په  کتاب  دا  کوي، 
ارزښت  پلنوالي  خپل  د  او  شوی  لیکل 

لري.
بنګال شهیروالي،  د  ټولنه،  بله  جین  د 
يو  په  طرزالعمل  خوړو  دوديز  خپل  د 

ښي اړخ: د ګجراتي خوړو يو دوديز کتاب چې د داديمانو وارسو يا د نیا میراث په نامه ياديږي

دا بايد هم وويل شي چې واړه خو 
ارزښتناکه د خوړو کتابونه شته 

چې د ښځو د ټولنو لخوا لیکل 
شوي. ځیني يې په الندې ډول دي:

 د سند خوندونه، هغه کتاب چې د 
هند سندي شورا الندې د بنګلور 

ښځو په وسیله لیکل شوی. د 
خوړو په زړه پورو طرزالعملونو 

پرته، د سندي خوړو پخوانی 
بیانوي.  جوړښت هم 

 د منګلور د ښځو کلب د پخلي 
کتاب د 1000 خوړو غوره 

ټولګه ده، چې بیالبیل مرچونه، 
پاخه شوي خواړه او منګلوري 
خوندونه ورکې شامل دي او د 
ځان سره مرستندويه ټکي هم 

لري.

 د حیدراباد د زوروسټرين 
سټری منډل يا ZSM د پخلي 

کتاب د ځان سره دوديز فارسي 
لري. خوندونه 

د ښځو غږ
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ته خوځیدلی. لور  ټولنې غړي سهیل 
يو بل داسې ارزښتناکه کار سمايتو پار 
او  لیکلی،  امال  میناکشي  ايس.  چې  دی 
هند سبزيخواره خوړو الرښود  د سهیلي 
دی. لومړی په 1951 کال کې خپور شو 
او اوس په درې جلدونو کې شته. اصلي 
په ټامیل ژبه لیکل شوي و، خو دا کتاب 
وسیله  په  کورنۍ  لیکوالې  د  اوس��ه  تر 
دا  رس��ی��ږي.  ته  چ��اپ  ژب��و  بیالبیلو  په 
کړي چې  لست  خواړه  هغه ښکلي  کتاب 
پخیږي،  کې  کورنیو  راهمین  ټامیل  په 
مړينې  )د  ش��ارد  چې  خ��واړه  هغه  ان 
مراسمو(، د ودونو خواړه، او د عباداتو 
جشنونو  نورو  د  او  خواړه،  مراسمو  د 
خواړه لست کړي. پريا رام کمار د ايس. 
میناکشي د لمسي ښځه وايي: د منیاکشي 
په  څخه  هغه  د  سره  پخلي  د  مینه  امال 
الرښوونکې  رسمي  غیر  يوه  کط  کور 

ته  هغه  کاکا  هغه  د  کړه.  جوړه 
ټول  دا  هغه  چې  وک��ړ  پیشنهاد 
کتاب  يو  په  او  کړي  ټول  سره 
اوس  مونږ  کړي.  خپور  يې  کې 
دا انالين کوو او همدا شان د دې 
ويډيويي نسخه هم وباسو ترڅو د 
ځوانانو لپاره په زړه پورې وي.

د ټولنې د پخلي معاصر کتاب هغه دی 
هنديانو  ختیځ  ټولنې،  بلې  ممبۍ  د  چې 
دوروت���ي  چ��ې  ک���ړي.  مستند  دودون���ه 
هند  ختیځ  د  کتاب  دا  لیکلی،  رودريکس 
کړي.  ټول  خواړه  او  کلتور  عیسويانو 
ځکه  ل��ري،  ارزښ��ت  ډي��ر  کتاب  دا  نن 
معلومات  لږ  ډير  اړه  په  ټولنې  دې  چې 

د کدو خوندور تیاری، په دوديز ډول 
تیاريږي لکه چې په راساچاندريکا 
کې ويل شوي، د دوديزو خوړو يو 
طرزالعمل چې د سارسوات مهیال 
سماج لخوا په ممبی کې لیکل شوی

نن د ختیځ هند د پخلي کتاب ډیر ارزښت لري ځکه چې په 
دې ټولنه باندې ممبۍ کې اوس ډیر ادبیات شتون لري
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طرزالعملونه  تیارولو  خ��وړو  د  څخه 
جوړوي.

د خبرو له الرې ژوندي کیدل
د دې ټولنیز سازمانونو ريښه ان د هند 
هغه  رسیږي،  وړاندې  ال  څخه  خپلواکۍ 
ګروپونه دي چې د بیالبیلو ټولنو څخه د 
غړو په وسیله جوړ شوي ترڅو دودونه 
هغوی  وک��ړي.  ساتنه  څخه  کلتور  او 
جشنونه،  دينې  پروګرامونه،  کلتوريز 
په  غونډې  منظمې  او  جشنونه  خوړو  د 
خوړو  دودي��زه  په  تل  چې  اچ��وي  الره 
د  ډول  همدې  په  او  کوي.  توجه  باندې 
نسل  يو  د  او  کیږي  ساتل  میراث  خوړو 
همدا  او  کیږي.  پاتې  ته  نسل  بل  څخه 
چې  بدلیږي  کتابونو  په  چې  دی  میراث 
يوازې  او  چاپیږي  کې  شمیر  محدود  په 
ځینې  کیږي.  کارول  کې  منځ  په  ټولنو  د 
چې  دي،  پخواني  ډير  ريښتیا  په  کتابونه 
او  ګرځیدلې،  برخه  يوه  میراث  د  خپله 

نور يې اوس لیکل کیږي. 

کتابونه قیمتي 
راساچاندريکا  کتاب  پخوانی  يو  داسې 

مهیال  ساراسوات  میشتې  ممبۍ  دی، چې 
دې  د  کړ.  خپور  کې   1917 په  سماج 
وه،  ژبه  مراټي  په  نسخه  اصلي  کتاب 
بیا  وه.  کتاب  مشهور  ډي��ر  خ��ورا  چې 
پای  په  او  راغله  هم  يې  نسخه  هندي 
کتاب  دا  شته.  هم  نسخه  انګلیسي  يې  کې 
پخلیو  پخواني  خلکو  ژب��ي  کوکاني  د 
موزيک،  د  چې  ک��ړي،  مستند  تیارول 
امله  له  خوړو  خوندور  او  ادبیاتو  تیاتر، 
د  چې  کیږي  ويل  داسې  کیږي.  پیژندل 
ته  غاړو  سارسواتي  د  ريښي  ټولنې  دې 
لوی  يو  هند کې  په شمالي  رسیږي، چې 
دې  د  تیريدو  په  پیړيو  د  او  دی  سیند 

يو معاصر کار په دوديز ادرک 
)زنجبیل( او تمارين بوټي اچار 

لکه څنګه چې د ختیځ هندي 
پخلیو کتاب پاڼو کې بیان شوی 

)پورته ښي اړخ(
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خواړه

د يور 
پخلنځیو

څخه لیکونه
د خوړو بیل ډولونه د هند يو لوی ثروت دی 

او د پخلي دواړه نوې او زاړه ټولنیز کتابونه د 
خوړو تیارولو لستونه لري چې ورسره دودونه او 

عنعنات هم لیکل شوي. دا کتابونه د هند د ځانګړي 
کلتور ساتلو لپاره يوه همفکره تګالره لري

بقلم: چیترا باالسوبرانیم

 – )کاس  وايي:  چې  متل  مشهور  يو  کې  هند  په 
د  يعنې  باني(  پر  کاس  چار  پاني،  بدلې  پر  کاس 
پخوانی  کولو  اندازه  د  يا  کاس  هر  په  مزه  اوبو 
لهجه  ژبې  د  همدارنګه  او  بدلیږي  باندې  واحد 
بايد زيات شي  بدلیږي. هغه څه چې دې سره  هم 
هغه دا دي چې په هر څو کیلومترو کې د خوړو 
جشنونو  او  بزګرۍ  د  خواړه  بدلیږي.  هم  خوند 
څخه نیولی تر عادتونو او عقايدو د ټولنو دودونه 
د  ډاريږي  پیژندونکي  تاريخ  د خوړو  منعکسوي. 
ژوندانه تغیر، سفر، د نوي خوړو معرفي سره او 
د ځیني خوړو اسانه تیارولو سره به د هند د پخلي 

اصلي دودونه هیر شي.
خو بیا هم هیله شته ځکه چې ټولنیز سازمانونه 
پخلي  د  پوهه،  دوديزو خوړو  د  هیواد سرتاسر  د 
هغه  د  او  کوي  مستند  کسب  پخلي  د  او  تخنیکونه 
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کې خپل ځان لپاره ځای جوړ کړ.
خو دا کار اسانه نه و، د حريانه روهتک 
لرله  مینه  تل  ما  وايي:  کلنه   19 دا  څخه 
ماته  چې  و  نه  څوک  خو  وکړم  ګلف  چې 
شو  حاضر  پالر  زما  نو  راکړي،  تمرين 
چې ما سره مرسته وکړي. په 2017 کال 
داګر د  المپیک کې  په  د کڼو  د ترکیې  کې 
هغه  وګاټه.  مډال  زرو  سپینو  د  لپاره  هند 
ګلف  د  ښځو  د  هند  د  توګه  په  اماتور  د 
د  کې  هیوادونو   20 په  وګاټه.  هم  انجمن 
60 سیالیو وروسته اوس تیاری نیسي چې 

د 2020 توکیو المپیک لوبو کې خپل نوی 
پیل کړي.  سفر 

مبارزه وکړئ – او تاسې به ژوندي 
پاتې شئ 

يوه  په  کې  ښ��ار  بیکنیر  په  راجستان  د 
ماسپښین 13 کلنې مالويکا اير د خپل پالر 
ګراج کې ګرځیدله چې داسې وی شی پیدا 
وګنډي.  پطلون  څیرې  خپل  ترڅو  کړي 
هغه لږ پوهیدله چې څو میاشتې وړاندې د 
وسلې يوه ډيپو انفجار کړی و او په ګاونډ 
کې يې پرچې پرتې وې. هغه څه چې دې 
د  چې  و  ګرينډ  يو  و  کړی  اوچت  انجلۍ 
يې  السونه  دواړه  او  وچاوديد  سره  فشار 

قطع شول. 
و،  ش��وی  ک��ې  ک��ال   2002 پ��ه  ک��ار  دا 
اوس، اير نه يوازې دوکتورا  لري او ملي 
کچه  نړيواله  په  بلکه  ده،  ګډونکي  جايزه 
معلولیت  د  او  کونکې  وينا  شوې  پیژندل 
ناري  د  هڅې  هغې  د  ده.  هم  فعاله  حقوقو 
چې  شوي،  پیژندل  سره  پراسکر  شکتي 
مرسته  وړ  پام  د  لپاره  ځواکمنتیا  ښځو  د 
هغه  دی.  وياړ  ملکي  اوچت  لپاره  کولو 
د  زه  پاسیږم  زه  چې  ورځ  ه��ره  واي��ي: 
السرسي  د  کیږم.  مخ  سره  ننګونې  نوې 
ښکاره  دا  اير  وکیله  مدافع  لوی  فیشن  وړ 
حقیقت  الرې  له  جادو  د  خوبونه  چې  کړه 
تويه  خوله  بايد  کس  يو  بلکه  اوړي.  نه 
کړي، عزم وکړي او زحمت وګالي ترڅو 

ناممکن الس ته راوړي!

ايشیتا ګويل نوې ډيلۍ میشته خبرياله ده. د 
هندي ايکسپريس سره د لنډ مهال کار کولو 

وروسته، هغه په فعاله ډول اوس د هند میراث 
او اوسنیو چارو په بیالبیلو برخو لیکنې کوي.

د مخ پاڼه: مالويکا اير د 
ولسمشر رام نات کوينډ 

څخه د ناري شکتي 
جايزې ترالسه کولو 

پر مهال

کیڼ لور: مالويکا اير د 
انځور اخیستلو پر مهال

اوس، ایر نه یوازې دوکتورا  لري او ملي جایزه ګډونکي ده، بلکه 
په نړیواله کچه پیژندل شوې خبرې کونکې او د معلولیت حقوقو 

فعاله هم ده

43



بریالیتوب

2 0 1 9  |       | | هند ليد        | 42



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |

کاوه.
هغه زياته کړه: په مرکز کې مې راجرام چاګ، 
يو هندی ولید چې په 1988 کال کې په يواځیتوب 
د انګلیسي سیند څخه په المبو وهلو تیر شوی. زه 
ناست کس  پرڅوکۍ  معیوبیت  د  شوم چې  حیران 
هم داسې کار کولی شي. او دې کار زما زړه ته 

وروبخښله.  هیله 
له هغې ورځې راهیسې د شیخ د المبو روزنې 
بريايو  ملي  او  ايالتي  د  وروسته  شو.  پیل  سفر 
د  هغه  وموندله.  الر  ته  لوبو  اسیايی  هغه  څخه 

ګوزڼ وهلي کس لخوا د خالص سمندر د اوږدې 
المبو وهلو ريکارډ جوړ کړی. نن، شیخ نورو ته 
بیلګه  غوره  يوه  لپاره  هڅولو  او  اخیستلو  الهام  د 
ترسو  لري  سفرونه  ته  برخو  بیلو  نړۍ  او  ده 

پیاوړي کړي. معیوب خلک 

د باور بدلون
خپلې  د  چې  وه  کلنه  شپږ  شاوخوا  داګر  ديکشا 
دې  خ��و  ش��وه.  خبره  څخه  ستونزې  کوڼوالي 
چوپتیا  خ��وره  شاوخواته  دا  انجلۍ  غیرتمنې 
هغې  يې،  پرځای  خنډ شي.  ته  دې  پرينخوده چې 
دا د يوې وسیلې په توګه وکاراوه او د غوره لید 
باخبره کیدو او پام لپاره يې ورڅخه ګټه واخیسته 
– چې دواړه د ګلف لوبغاړو لپاره اړين دي. هغه 
ښځو  د   2019 د  چې  شوه  انجلۍ  کوچنۍ  ترټولو 
اروپايي سفر سیالۍ يې وګټله، هغه په ګلف کولو 

شمس الم شیخ خپل 
مډالونو ښکاره کوي، 
په داسې حال کې چې 
دا کس د ګوزڼ وهلو 

المبووهونکو لخوا 
د اوږدې المبو وهلو 

ريکارډ جوړوي
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وژنې لړۍ روانه وه، سینګ په فعاله ډول 
واخیسته.   ونډه  کې  په الرښوونه  هغوي  د 
د  زه  وهم  منډه  کله  چې  زه  وويل:  سینګ 
زه  او  احساسوم  ځمکه  پخ  اغیز  تیغ  خپل 
د هغه د نښتلو سرعت لپاره منډه وهم خو 
کله چې ودريږم ټول ځان مې ستړی وي 
خپلو  د  سینګ  نن  وي.  پاتې  يې  نښې  او 
په  اړه  په  ريکارډونو  شويو  جوړ  څلورو 
کتاب  لیمکا  د  چې  کوي  خبرې  سره  وياړ 
لوړو  په  يې  ريکارډ  يو  شوي،  ثبت  کې 
څوکو لومړی منډې وهونکی دی چط تیغ 
سره يې منډه وهلې. د 2019 کال د مارچ 
شو  ځپلی  جګړه  لومړی  هند  د  میاشت  په 
چې د هند اردو تمرين الندې يې د طیارې 

څخه ځان وغورځاوه.

په جرات سره لوبغاړی
کمرو  سلګونه  چې  کې  ح��ال  داس��ې  په 
هیوادونو څخه  د 43  او  کوله  انځورنیونه 
الم  شمس  چې  کاوه،  سیل  کسانو  زرګونه 
ځان  خپل  لوبغاړی،  وهلی  ګ��وزڼ  شیخ 
د جاکارتا 2018 کال  او  ته ورساوه  بريا 

ته وړ وپیژندل شو.  اسیايي سیالیو 
اته  د دې سناريو تصور ګران دی چې 
هغه  چې  شي،  پرتله  سره  وړان��دې  کاله 
مهال يې په ممبی کې د ګوزڼ وهلو مرکز 
کې چې  په 2010  وايي:  هغه  لوبیده.  کې 
ثابت شو او زه  تیر تومور  کله زما د مال 
کراټې  نړيوالې  د  نو  شوم  پروت  ځای  په 
اتل کیدو ټول ارمانونه مې له منځه الړل، 
تمرين  لپاره  چې ما خپل ډير ژوند د هغه 

ديکشا داګر د خپل يو 
تمرين پر مهال

په 2017 کال کې د ترکیې د کڼو په المپیک کې دیکشا داګر د هند 
لپاره د سپینو زرو مډال وګاټه. هغې همدارنګه د اماتور په توګه د 

هند د ښځو د ګلف انجمن سیالۍ هم وګټله.
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جګړن ډي پي سینګ د 
خپل سخت تمرين حال 
کې چې د منډو سیالیو 
لپاره ځان چمتو کوي
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د ستورو ويشتل
د ګوزڼ وهلي المبوزن څخه نیولی تر کوڼ ګلف لوبغاړي پورې او د بلیډ رنر څخه 
نیولی تر داسې کس چې دوه اندامونه يې قطع دي او د معیوبینو د حقوقو فعال هم 

دی، تاسې ته د داسې غیرت او میړانې څلور کیسې لرو. 
بقلم: ایشیتا ګویل

مونږ څوک  ثابتوي چې  نه  دا  وړتیا  زمونږ 
يې  انتخاب  او  تصمیمونه  زمونږ  خو  يو 
کوي. کله چې عادي ژوند د بدمرغیو ښکار 
رسیدو  د  ته  ارمانونو  خپل  د  ځینې   – شي 
نور  او ځیني  نهیلۍ الره غوره کوي،  څخه 
چې  ګ��وري  سترګه  په  زينې  د  ته  ننګونو 
الړ  وړاندې  ال  او  ورسوي  ځان  ته  ستورو 
څلو  راوړونکو  السته  داسې  د  مونږ  شي. 
سره  ستونزو  ژوند  د  چې  ګورو  ته  کیسو 
يې مقابله کړې او په بريا ورڅخه وتلي، او 
بیلګې  اخیستونکې  الهام  يې  کې  برخو  خپل 
د  چې  کړې  ثابته  دايې  او  پريخي  ځانه  له 
دوی معیوبیت له ځانه سره جال وړتیا لري.

الس په سر کیدل
هند  د  عسکر،  پخوانی  جګړې  کارګیل  د 

الهام  د  او  رن��ر،  بلیډ  لومړی 
 – کوونکی  خبرو  اخیستونکو 
میړانې  د  سنګ  پي  ډي  جګړن 
کیسه  غ���وره  ي��وه  غ��ی��رت  او 
جوړه کړې. په 1999 کال کې 
هغه  پرمهال  جګړې  کارګیل  د 

چې  کله  شو.  برابر  بم  چاوديدونکي  يوه  په 
څخه  ګنګرين  يې  پښه  چې  شو  وويل  ورته 
ته  هغه  شي،  قطع  بايد  او  شوي  اغیزمنه 
وايي:  ننګونه وه. جګړن سینګ  يوه  کار  دا 
واال  پښې  يوې  د  وګ��ورم  چې  غوښتل  ما 
باوري  خلکو څرنګه ژوند کاوه. زه په دې 
امتحانوي  خلک  هغه  يواځې  خدای  چې  يم 
چې  لري  توان  دې  د  او  وي  پیاوړي  چې 
بلکه  امتحان سره مبارزه کوي  د  نه يوازې 

بريالي ترې هم راوځي.
سینګ 14 کاله وروسته منډه پیل کړه پیل 
کړه او هیڅکله يې شاته ونه کتل. او 18 د 
ځغاستې لیګونه يې په بريا سره تکمیل کړل 
او د تشويق او هڅې څو سمینارونه يې داير 
کړل چې زلمي ځوانان وهڅوي. کله چې د 
د ځان  کوونکو  زده  کې  کوټه  په  راجیستان 

په ایالتي او ملي اتلولیو کې د غوره بریاوو 
څخه وروسته باالخره شمس الم شیخ 

اسیایي لوبو ته وړ وپیژندل شو
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کمبوديا  الوس،  الره  دا  چې 
داسې  وغځوي.  ته  ويتنام  او 
 2025 په  چې  کیږي  اټکل 
کال  د  نښلول  دا  به  کې  کال 
 GDP په ډالره  میلیارده   70
 20 او  راول��ي  لوړوالی  کې 
کارګمارنه  د  به  ډالر  میلیونه 

اوچتوالی راولي. کې 
د هند حکومت ژمنتیا د زيربنايی پروژو 
په وده، په ځانګړې توګه د سړکونو اړوند 
بريا  يوه  لسیزه  تیره  کې  پروژو  زيربناوي 
لپاره  خنډونو  لوژستیکي  د  بدلون  دغه  وه. 
عادي  د  او  ک��ړه  وړان��دې  الره  حل  ق��وي 
کړچې  اسانه  سفر  يې  لپاره  وګړو  هندي 
په  پرمختګ  د  اقتصاد  هند  د  به  سره  دې 

لور لوی ګامونه اوچت کړي.

سوداګرۍ  د  هند  د  هیوادونه  آسیايی  ختیځ 
اسین  د  چې  هند  جوړوي.  برخه  سلنه   40
کونکی  السلیک  تړون  شبکې  الرو  لويو  د 
دی چې په 2003 کال کې ورباندې هوکړه 
کیلومترو   27000 د  وش��و،  السلیک  او 
کور  شبکې  سړک  شوي  پالن  ډير  څخه 
دی. IMT )هند – میانمار – تايلینډ( درې 
اړخیزه لويه الر يا د ختیځ - لويديز دهلیز 
هند  د  ل��ري.  اوږدوال��ی  کیلومتره   3200
موريه )مني پور( د مای سوت، تايلنډ سره 
کیلومتره  نښلوي. 400  له الرې  میانمار  د 
مندي  هیله  ورسیږي،  ته  پای  چې  پاتې  ال 
هند   – اسین  د  به  سره  الرې  دې  چې  ده 
راکړه  او  تجارت  سیمه  سوداګرۍ  ازاده 
غواړي  اسین  او  هند  شي.  ښه  ال  ورک��ړه 

د یامونا ایکسپریس الرې صنعتي پرمختګ 
ادارې الندې د سوداګرو ترمنځ د پانګونې 

لپاره ډیره عالقمندي شته چې په صنعتي وده 
کې پانګونه وکړي

په همالیه کې تنګ ال 
پاس ته نږدې د لويې 

الرې پر سر الرۍ 
– د له منالي لويې 

الرې پر سر د همالیه 
غرونو الره

د کلمبیا پوهنتون او د لندن د اقتصاد پوهنتون 
څخه فارغ التحصیل، پتنجالي پنډيټ يو 

تاريخپوه، لیکوال او نوښتګر دی.
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NHDP-II:  NS-eW CORRIDORS

M
ap

 n
ot

 to
 s

ca
le

NHDP-I

NHDP-II

Kanyakumari

Mumbai

Chennai

porbandar

nagpur

salem

Jhansi

Kanpur

Kolkata

Guwahati

new Delhisrinagar

طاليې څلور الرې په 1999 کې پیل شوه، د دې پروژې موخه دا وه چې 
په کلکته، ممبی، چنای او ډيلي کې لوی صنعتي مرکزونه سره ونښلوي. 
دا پروژه په 2012 کال کې پای ته ورسیده او 13 هندي ايالتونه يې سره 

ونښلول او اټکلي اوږدوالی يې 5800 کیلومترو پورې رسیږي.

د شمال – سويل – ختیځ – لويديځ الره د هیواد په طول او عرض 
کې پرته پروژه ده او سريناګر، کانیاکوماري، پورباندر او سیلچار 
سره نښلوي، او د هیواد د لويو پروژو څخه ده چې د تطبیق چارې 

يې روانې دي. 

الرې طرفه  څلور  سروزرو  شمال سویل – ختیځ لویدیځ الرهد 
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اګ��ره  کیلومترۍ   203 د  وړان���دې  بیا 
سره  الرې  ايکسپريس  تاج  يا  لکنو    -
اوږده  ترټولو  هند  د  چې  کیږي  يوځای 
پونې   – ممبی  د  ده.  الره  ايکسپريس 
نلري،  توپیر  هیڅ  سره  الرې  ايکسپريس 
راهیسې  پرانیستلو  د  تاج   – يامونا  د  او 
طول  ټول  په  الرې  ايکیسپريس  يامونا  د 

پانګونې ډيروالی راغلی. کې د 

ګلچین هندی 
حکومت  کې  اکتوبر  په  ک��ال   2017 د 
ګلچین  هند  )د  پاريونجانا  بهارتماال 
پروژه( په الره واچوله، چې يو مرکزي 
 NHDP د  چې  ده  زيربنا  سړک  حلقوي 
سره  ځان  د  الرې  لويې  ټولې  شمول  په 
زيربنا  کیلومتره سړک  د 83677  نیسي. 
په  ډال��رو  امريکايي  میلیارده   96 او 
 2022  –  2017 د  تخمین  په  ارزښ��ت 
پورې د سړک زيربنا ترټولو لويه پروژه 

 550 چې  داده  موخه  پروژې  دې  د  ده. 
يو  په وسیله  لینه سړک  ولسوالۍ د څلور 
بل سره ونښلوي او د الرو شمېر اوچت 
کړي او 80 سلنه باربري ټرافیک د ملي 
پاروکونو،  لوژيستیک   24 د  لخو  الرو 
66 داخلي الرو IC، 116 تغذيوي الرو 
موډه  څو  اوبو  د  ختیځ  شمال  د  او   FR
پروژې  دې  د  ونښلوي.  سره  بندونو   7
په  ډول  ځانګړي  پ��ه  چ��ې  داده  موخه 
کې  سیمو  سرحدي  کې،  الرو  اقتصادي 
او لرې پرتو سیمو کې د چټک حرکت او 
کې  نښلولو  په  موخه  په  انتقال  ژر  بار  د 

راوړي. پرمختګ 

د پولو څخه هاخوا
د  اوس  پالیسي  لید(  )ختیځ  وخت  يو  د 
چې  ياديږي  نامه  په  پالیسي  عملي  ختیځ 
موخه  نښلول  ترانسپورت  د  سره  ځان  د 
او اجزاوو اړخ هم لري. سويل او سويل 

موټرسايکل چلوونکی 
په NH5 سفر کوي، د 

پنجاب لپاره ملي الره چې 
سینو-هندي پولې ته په 

همچل پرديش کې رسیږي



بریالیتوب

2 0 1 9  |       | | هند ليد        | 34

economic Corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

inter-Corridor routes

66 Inter corridor 
Routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder Corridors

116 Feeder Routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

او  جاپان،  برازيل،  شبکې  سړک  د  سلنه   5 د 
متحده ايالتونو او 13 سلنه په کوريا او انګلستان 
د  سړکونو  د  هیواد  د  يوازې  الرې  ملي  هند  د 
شبکې 1.7 سلنه جوړوي، خو بیا هم د 40 سلنه 

ټول عبور او مرور مسولیت لري.
د هند سړک شبکه د 20مې پیړۍ په مینځ کې 
 2015 څخه  کیلومترو  ملیونه   0.399 شاوخوا 
رسیږي  ته  مترو  کیلو  میلیونه   4.70 کې  کال 
چې د نړۍ په کچه د سړکونو ترټولو لويه شبکه 
وړ  پام  د  الرو  ملي  د  هند  د  همداراز  او  ده. 
ډيروالی په 1947-69 کې د 24000 کیلومترو 
کې  کال   2015 په  ته  کیلومترو   96214 څخه 

رسیږي. 

 – PDHN د ملي الرو د پراختیا پروژه
پیل پرمختګ  د 

کې  وده  زيربنا  سړکونو  د  کې،  هندوستان  په 
پروژه  پراختیا  الرې  لويې  ملي  د  رول  مهم 
کې   1998 په  پروژه  دا  دی.  لوبولی   NHDP
لويو الرو  د  کې  هند  په  يې  موخه  او  پیل شوې 
د  ترڅو  دي  کول  پراخه  او  بیارغونه  جوړول، 
هیواد  په  او  کړي  پوره  اړتیاوې  ترانسپورت 
پروژه  دا  کړي.  ځواکمنه  پراختیا  اقتصادي  کې 
وزارت  الرو  لويو  او  ترانسپورت  سړکونو،  د 
لويو  ملي  د  هند  د  الندې  کنټرولو  د   MoRTH
الرو اداره NHAI لخوا مديريت کیږي. طاليي 
او  پروژه  لويه  الرو  لويو  د  هند  د  څلورالرې، 
لوی  څلور  پروژه  لويه  پنځمه  کچه  په  نړۍ  د 
نښلوي:  سره  کې  طرفونو  څلورو  په  ښارونه 
)ختیځ(  کلکته  )سهیل(،  چنای  )شمال(،  ډيلي 

او  کړې  پالن   NHDP دا  )لويديځ(.  ممبی  او 
 2012 په  او  شوه  پرانیستل  کې  کال   2001 په 
اندرا  ايالتونو،   13 د  او  شوه،  تکمیل  کې  کال 
جارکند،  هريانا،  ګجرات،  بیهار،  پرديش، 
اوديشه،  ډيلي،  ن��وی  مارهاشټرا،  کرناټکا، 
لويديځ  او  اوترپرديش  نادو،  تامیل  راجستان، 

تیريږي. څخه  بنګال 

ایکسپریس الرې د ودې لپاره
اضافه  وروستی  ټولو  تر  ته  الرو  لويو  هند  د 
ده.561  الره  ايکسپريس  تاج  او  يامونا  د  والی 
ايکسپريس  يامونا  د  لینه  شپږ  اوږده  کیلومتره 
ملې  د  او  شوه  پرانیستل  کې   2012 په  الره 
د  يې  ترمنځ  اګره  او   NCR سیمې  پالزمینې 
او  راوړی.  کموالی  وړ  پام  د  کې  موده  سفر 

د هند لید د سړکونو لپاره یوازې 
د داخلي هند پورې تړلی نه دی، 
هند اوس غواړي چې نښلولو کې 
پرمختګ راوړي، په ځانګړي ډول د 
ختیځې اسیا سره
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مهاجرت  انساني  د  ت��اري��خ  بشري 
مثالونه لري چې د ډير پخوا راهیسې 
شامل  پکې  لیږد  توکو  او  انسانانو  د 
اهمیت  وسیلو  ترانسپورت  د  چې  دی 
هم  کې  کې  هند  په  ک��وي.  اش��اره  ته 
ملي  کیلومترو  ارزښت، 115400  دا 

الرو په لرلو ښکاره کیږي. 

د پرمختګ وده
د  او  ک��ول  پ��الن  ن��وي��و س��ړک��ون��و  د 
په  هند  د  ج��وړول  سړکونو  موجوده 
لپاره  اقتصادونو  ودې  پر  مخ  د  څیر 
خورا ارزښت لري، په ځانګړي ډول 
پالیسۍ سره  هند کې جوړ شوی(  )په 
او  اموالو  د  سلنه   65 چې  ت��ړاو  په 
مسافرينو  د  سلنه   80 او  لیږد  توکو 
لیږد د سړک له الرې کیږي. په پرتله 

شپږ لینه ممبی – پونه 
ايکسپريس الره د 

باراني موسم پر مهال



بریالیتوب

2 0 1 9  |       | | هند ليد        | 32

بريا ته لويې الرې
په 12مه پیړۍ کې، د اوبو، هوا او اوسپنې پټلۍ ټرانسپورټ پرمختګ 

سره سره، د سړکونو پاتې کیدل د هند اقتصاد عصبي ريښي بلل 
کیږي. د ملي الرو پراختیا پروژې NHDP د هند ملي الرو ادارې 

NHAI لخوا په اوه پړاونو کې تطبیقیږي. او د 2000 کال راهیسې د 
پراختیا لويو پروژو څخه شمیرل کیږي

بقلم: پتنجالي پنډیت
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د  چې  لري  توان  دې  د  همداراز  او  دي. 
 NavIC ،مبايلونو سره يوځای کړای شي
په  لپاره  ختونکو  غره  او  سفرکوونکو  د 
دی.  سیستم  غوره  موندلو  ځای  د  کې  هند 
او  توغولو  په  میزايل  د  لخوا  نظامیانو  د 
يو  موندلو کې  او ځای  تعقیب  په  د طیارو 
ترې  توګه  په  چمتوکونکی  خدمت  محدود 

ګټه پورته شي.
په زړه پورې خبره داده چې د امريکايی 
هند  د  هند،  يوازې  نويک  پرتله  په  سیسټم 
بحر او د هند شاوخوا چاپیريال تر پوښښ 
کچه  دقت  د  يې  سره  دې  چې  لري  الندې 
لوړه ده. دا به ټولو کاروونکو ته پنځه متره 
ځای  معیاري  ښوولو  ځای  دقیق  د  پورې 
پداسې  ک��ړي.  وړان��دې  خدمتونه  ښوونې 
دقیق  ښوولو  ځای   GPS د  چې  کې  حال 

والی بیا 20 – 30 مترو پورې رسیږي.
د  اداره  فضايي  هیواد  د  سره  نويک  د 
ځای  مالتړي  ځمکنی  مرستندويه   GPS
باندې  پ���روژې   )GAGAN( ښ��وون��ه 

ورڅخه  ترڅو  ک��وي  ک��ار 
سیستم  مالتړ  سټاليټي  د 
د  ت��وګ��ه  پ���ه   )SBAS(
کار  کې  فضا  هوايي  هند 
کافي  دا  چیرې  که  واخلي. 
نو  وي،  نه  غوښتنه  ځ��ان 
سیستم  ښوونې  ځ��ای  نړيوال  هند  د  هند 
د  چ��ې  ک��ړی  پیل  ک��ار  ب��ان��دې   )GINS(
ISRO په وينا چې دا به يو خپلواک سیمه 
ايز د ځای ښوونې سټاليټي سیستم وي چې 
په  کچه  دقیقه  په  ته  استعمالوونکو  به  دا 
او همدا ډول په سیمه کې د هند پولې  هند 
څخه په 1500 کیلومټري واټن کې خدمات 
هیواد  نو  شي  عملي  دا  چې  کله  ورکړي. 
نړۍ  د  کې  ځواکمنو چوکاټونو  ټولو  په  به 
زبرځواکو هیوادونو په کتار کې ودريږي. 
او  رسیدلی  ته  دې  سره  اطمینان  په  هند 
پوره چمتو دی چې ان په فضا کې مديريت 

وکړي چې وروستۍ پوله ده.

ګجانم خرګامکر يو ايډيټر، د اسنادو جوړونکی 
او د مستند فلمونو جوړونکی دی چې د 

ډرفټ کرفټ فکري مرکز رئیس هم دی. هغه 
د ډرفټ بنسټ ايښودونکی ايډيټر دی. هغه په نړيواله کچه په 

حقوقو، ډيپلوماسي، عامه پالیسي او نړيوالو چارو لیکنې کوي.

لومړي وزیر نریندرا موډي په دې سیستم د نویک 
NavIC )کښتۍ واال( نوم کیښود او وویل چې د سارک 
هیوادونه هم ترې ګټه اخیستی شي

پورته )کیڼ اړخ(: د هند 
صحیح ځای ښوونې سټاليټ د 
خپل سولري تختو په پراخولو 

سره جوړ او چک شو

مخامخ پاڼه: د هند فضايي 
څیړنیز سازمان )ISRO( د 
سټاليټ ځای ښوولو مرکز 

د هند سیمه ايز ځای ښوونې 
 IDSN سټاليټ سیستم لپاره په

)د هند عمیقې فضا شبکه( په 
ځای کې پرانیست

31
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ډول  پوره  په  او  کړي  مکمله  لړۍ  سټاليټونو 
سګنلونه  ښوولو  ځای  د  وسیله  په  سټاليټ  د 

چمتو کړي.
 1G-IRNSS د اپريل 28  د  کال  د 2016 
بريالي توغولو وروسته لومړي وزير نريندرا 
نامه  په   NavIC نويک  د  سیسټم  دا  م��وډي 
ونوماوه چې په هندې کې د کښتۍ واال په نامه 
ده. وويل چې دا د هند خلکو لپاره تحفه ده او 
زياته يې کړه چې د سارک هیوادونه هم ترې 
 NavIC د  موډي  نريندرا  شي.  اخیستلی  ګټه 
ښوونه(  ځای  سره  سټاليټونو  د  هند  )د  معنی 
ايالتونو،  متحده  امريکا  د  هند  وويله. دې سره 
د  په شان  اتحادېې  اروپايي  او  او روسیه  چین 
غوره هیوادونو لیګ کې شامل شو چې د ځان 

لپاره د سټاليټ ځای ښوونې سیسټم ولري.
سختي  دې  خو  و.  نه  اسانه  سفر  دا  مګر 
خپل  د  نکړه.  اراده ضعیفه   ISRO د هیڅکله 
لپاره  میاشتو  اته  د  يې  کولو  ژون��دي  په  نوم 
ترڅو  واچولې  کار  په  سرچینې  ټولې  خپلې 
1L-IRNSS يې د 2018 کال د اپريل په 21 
وتوغاوه چې دې سره د NavIC اته سټاليټونو 
لړۍ مکمله شوه. دا 1425 کیلوګرامي سټاليټ 
کمپنۍ  ټکنالوژي  ډيزاين  الفا  د  کې  بنګلور  په 
او  و  شوی  جوړ  همکارۍ  په   ISRO د  لخوا 
په  توګه  فعاله  په  چې  دی  سټاليټ  دوي��م  دا 

خصوصي سکتور جوړيږي.
شو،  ج��وړ  ک��ې  ک��ور  پ��ه   NavIC نويک 
او سمندري ځای  د ځمکني، هوايی  يې  موخه 
ښوونه، د وسايطو تعقیب او بیړې مديريت، د 
جیوډيټیک  او  اخیستنې  نقشه  مديريت،  ناورين 
ځای  اواز  او  لید  د  او  راټولولو  معلوماتو 
کول  مرسته  س��ره  ډري��وران��و  د  کې  ښوونه 

پورته: د C32-PSLV اوچتول )دويم پړاو( د ماشین 
يوځای کولو لپاره،

کیڼ اړخ: C19-PSLV د توغولو پر مهال
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په فضا کې د هند پرمختګونو هیواد په ساينسي 
څیړنو کې مخکښ کړی او د ملت ځای يې هم د 

نړۍ پیاوړو هیوادونو په کتار کې کلک کړی
بقلم: ګجانم خرګامکر

يا  ټلیفونونو  زيرک  خپل  په  تاسې  به  ژر  ډير 
نړيوال  کولو  نښه  ځای  )د   GPS کې  موټرو 
سیستم( نه چک کوئ! د دې پر ځای به تاسې 
فضاي  هند  د  چې  ک��اروئ  نسخه  داخلي  يوه 

څیړنو سازمان )ISRO( جوړه کړې.
د  چې   ،3GPP اداره  معیارونو  نړيوال  د 
دې  په  جوړوي،  پروتکولونه  لپاره  مبايلونو 
وروستیو کې يې د هند د الرې پیداکولو سیمه 
ستورو سره الره  هند  )د   NavIC سیستم ايز 
پیدا کول( ومانه چې د سوداګرۍ په موخه يې 
نړيوال او سیمه ايز مبايل جوړونکي وکاروي.

پداسې حال کې چې نن ISRO د دې السته 
راوړنې څخه خوښ دی خو د NavIC کیسه 
پخوا په 1999 کې پیل شوه، کله چې پاکستاني 
ځای  پر  ځای  کې  کارګیل  په  ځانونه  عسکرو 
کړل. د هند اردو د امريکا متحده ايالتونو څخه 
د هغوی په واک کې د ځای نښه کولونړيوال 
وغوښتل  معلومات  سټاليټ  د   )GPS( سیسټم 
پاکستان پر پوله د  چې دې سیستم به د هند – 
وضعیت په اړه حیاتي معلومات ورکړي وای 
خو هغوی هند ته د رد ځواب ورکړ. دې کار 
د هند ملت دې ته اړ ويست چې دوی په خپل 
واک کې د سټاليټ ځای ښوولو کورنی سیسټم 
ولري. بیا د 2013 کال جوالی په لومړۍ هند 
د خپل سټاليټ 1A-IRNSS د هند سیمه ايز 
سټاليټ  لومړی   IRNSS سیسټم ښوولو  ځای 
کلونو  شپږو  نورو  په  چې  وتوغاوه،  ته  فضا 
واستول  ته  فضا  هم  سټاليټونه  نور  لړ  يو  کې 
مه  په 12  اپريل  د  کال  د 2018  تر هغه چې 
1L-IRNSS و توغول شو ترڅو د نهو عملي 

د C32-PSLV لوی انځور 
د 1F-IRNSS سره چې د 
توغولو ځای ته په حرکت 

کې دي
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د NavIC سره سمبال هند په 
خپل ځان بسیا کیږي!
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پورته )د پورته څخه تر الندې(: د 
بهرنیو چارو وزير ايس جیشانکار 

چین ته دخپل سفر پر مهال د 
ژينګوا خبري اژانس سره د هند 
– چین دوه اړخیزه اړيکو باندې 
خبرې کوي، ډاکټر هوياو وانګ، 

د چین او نړيوال کیدو لپاره مرکز 
CCG بنسټ ايښودونکی او مشر، 

پروفیسور جین-پیرې کبستن، 
د هانګ کانګ بپتیست پوهنتون 

د دولت او نړيوالو مطالعاتو 
ډيپارټمنټ پروفیسور او د هند د 

بهرنیو چارو وزير ايس جیشانکار 
په نوې ډيلې کې د مشرانو ناستې 

پر مهال

او  اسیايي  يې  ه��دف  چې  اچولی  الره 
د  هند  که  دي.  کونکي  زده  افريقايي 
ډول  ځانګړي  په  تعلیم  پوهنتون  خپل 
ټیکنالوژۍ کې  او معلوماتي  کمپیوټرونو 
بازار وموندلی شي، نو د پام وړ چینايي 
لپاره  زده کونکي به هند ته د زده کړې 
تر  خلکو  د  همدارنګه  وزيرانو  راشي. 
 100 په  لپاره  ټینګولو  اړيکو  د  مینځ 
رسنۍ  وکړه.  هوکړه  فعالیتونو  اضافي 
او  بیانونو  د  کې  ذهنونو  په  خلکو  د 
په فیشن کولو کې خورا مهم رول  اغیز 

ديپلوماتیکو  د  امله  همدې  له  او  لوبوي 
کولو  رامینځته  فضا  مناسبې  د  اړيکو 
له  کیږي.  ګڼل  وسیله  مهمه  يوه  لپاره 
لوړپوړی  رسینز  څلورم  امله،  همدې 
وزير  چ��ارو  بهرنیو  هند  د  چې  ف��ارم 
خ��ورا  ش��و،  ج��وړ  پ��رم��ه��ال  لیدنې  د 
هیواد  هر  د  کیږي.  بلل  ارزښتناکه 
چې  وتوانیدل  ټیمونه  رسنیو  د  څخه 
صراحت  صادقانه،  په  سره  بل  يو  له 
په  وکړي.  اترې  خبرې  توګه  آزاده  او 
سفر  وزير  چارو  بهرنیو  د  ډول  ټولیز 
هراړخیز  يوازې  نه  ته  هیواد  چین  د 
دواړو  دې  د  بلکه  و،  وخت  ښه  پر  او 
اجماع  ترمنځ  هیوادونو  آسیايی  لويو 
هم رامنځ ته کیږي او اړيکې يو ثابته، 
ويوړې. د  ته  پايښت  او  وړاندويونکې 
لیدنې موخې په بشپړه توګه پوره شوې.

د خورا غني فرهنګي میراث ساتلو 	 
او لرغون پیژندنې برخه کې د 
مديريت لپاره د تبادلې پرمختګ

د دوديز درملو په برخه کې 	 
همکاري

د دواړو هیوادونو ترمینځ په لوبو 	 
کې تبادلې ته وده ورکول

د واخان هوبي واليتي موزيم او 	 
د نوې ډيلي ملي موزيم تر منځ د 

موزيم د مديريت همکاري

د ملګرتیا لپاره 
لیکونه  څلور )تفاهم 

السلیک شول(

ګاتم بامبوالې په بوتان، پاکستان او چین 
کې د هند سفیر و. هغه په   چین کې د هند د 
سفیر په توګه د واخان په ناسته کې حضور 

درلود. او اوس په پونه کې د سمبیوسیس نړيوال پوهنتون کې 
نامتو پروفیسور دی.
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همکاري

حرکت دی چې مخ پر ودې 
په  چې  پراختیا  او  پرمختګ 
هیواد کې روانه ده، د هیواد 
دې برخې ته هم ورسیږي.

مخ پر وړاندې الر
د هند او چین تر منځ د کلتوري او خلکو 
لوړ  د  اړه  په  تبادلې  د  مینځ  تر  خلکو   –
پوړي میکانیزم رامینځته کولو پريکړه په 
ناستې  رسمي  غیر  لومړۍ  د  کې  واخان 
ځکه  وشوه  هوکړه  ورباندې  کې  ترڅ  په 
احساس  لخوا  مشرانو  هیواداونو  دواړو  د 
کې  اړيکو  اړخیزه  دوه  په  دا  چې  شوه 
وده  ورته  بايد  چې  ټکی  ضعیفه  نسبتا  يو 
چې  شي  وکولی  هند  که  ش��ي.  ورک��ړل 
)د  کمپاين  متمرکز  او  منظم  دوام��داره، 
مارکیټ  چینايي  په  هند(  ډک  حیرت څخه 

دا شونې  لپاره  هند  د  بیا  ترسره کړي  کې 
چینايي  شته  ي��ې  احتمال  خ��ورا  او  ده 
زموږ  چې  راشي  ډيروالی  کې  سیالنیانو 
 150 کال  هر  کوي.  لیدنه  څخه  هیواد  د 
ځي  ته  بهرنیو  سیالنیان  چینايي  میلیونه 
د  چې  ده  شونې  ډول  ريښتیني  په  دا  او 
هند  کیږي  میلیونه   1.5 چې  سلنه   1 دې 
ته جذب کړو، خو دا کار زمونږ د هیواد 
اړتیا  ته  اعالناتو  ګټور  او  سیستماتیک 
کې  وروستیو  پدې  حکومت  هند  د  لري. 
په  پ��روګ��رام  ک��ړې(  زده  د  کې  هند  )پ��ه 

د غیر رسمي ناستو چوکاټ دیپلوماتیکو دودونو 
ته یو نوښت او خالقیت دی چې د هند او چین 

لخوا پیل شوی

د بهرنیو چارو وزير، 
ډاکټر ايس جیشانکار د 

چین مرستیال ولسمشر، 
وانګ قیشان سره په 
ژوننګهای کې وکتل
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انديښنو ته حساس وي. پدې رڼا کې دوی 
په  ناستې  رسمي  غیر  تاريخي  واخان  د 
چین  او  هند  د  چ��ې  وک��ړې  خبرې  اړه 
مثبت  يې  ته  اړيکو  اړخیزو  دوه  ترمنځ 
رسمي  غیر  دوي��م  د  دوی  ورک��ړی.  لور 
غونډې لپاره د )11 – 12 اکتوبر 2019 
په مماالپورم، چینای کې چمتووالی  کال( 
چې  وکړ  بحث  هم  دې  په  هغوی  ونیو. 
اړيکو  ډيپلوماټیکو  خپلو  د  څنګه  به  دوی 
 70 د  کې  کال   2020 په  کلیزه  مه   70
دا  چې  لمانځي  الرې  له  پروګرامونو 
په دواړو  اوږدو کې  په  د کال  به  غونډې 
هیوادونو کې ترسره کیږي. د غیر رسمي 
لپاره  کړنو  ډيپلوماتیکو  د  چوکاټ  ناستو 
هیوادونو  دواړو  د  چې  دی  نوښت  يو 

ناسته  لومړی  په  واخان  د  شو.  پیل  لخوا 
وکړې  خبرې  دې  په  رهبرانو  دواړو  کې 
پاتې  بايد سولیز  د هند – چین سرحد  چې 
پراختیا  اړيکو  اړخیزو  دوه  د  چې  شي 
په  رهبران  دواړه  دی.  ګام  اړي��ن  لپاره 
کې  واخان  په  باندې  اړيکو  ستراتیژيکو 
په  سږکال  د  يې  ته  همدې  او  وکړ  بحث 
غیر رسمي ناسته کې هم ادامه ورکړه. د 
چین بهرنیو چارو وزير د جمو او کشمیر 
د  او  راوړلو  په  پرمختګونو  د  کې  سیمه 
هند پارلمان لخوا د قانونو په تعديل باندې 
خپل  جیشانکار  ډاکټر  وک��ړې.  خبرې 
د  ماده   370 چې  وويل  ته  سیال  چینايي 
بڼه  موقته  يوه  کې  قانون  اساسي  په  هند 
يو  داس��ې  الړل��ه.  منځه  له  اوس  او  لرله 

پورته: د هند بهرنیو 
چارو وزير د چین 

مرستیال ولسمشر وانګ 
قیشان سره په ژوننګهای 

بیجینګ کې ولیدل
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همکاري

لید  نړیوال 
قیشان  وانګ  مرستیال  ولسمشر  د  چین  د 
څو  نړي  د  وزير  چارو  بهرنیو  هند  د  او 
قطبي کیدلو لوړوالي په شمول په نړيوالو 
پر  مخ  د  توګه  ځانګړي  په  پرمختګونو 
خبرې  ډيريدو  په  شمیر  د  هیوادونو  ودې 
اړه  په  ثبات  د  سره  بل  يو  دوی  وکړې. 
آسیايی  سويلي  په  چې  وکړې  خبرې  هم 
په ګړندۍ  اړيکي  د هند – چین  سیمه کې 
هڅول  کې  چاپیريال  نړيوال  بدلیدونکي 

کیږي. 

د اړیکو پیاوړي کول
په ناسته کې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو 
د  اړيکو  اړخیزو  دوه  د  وزيرانو  چارو 
چې  کړې  پیل  خبرې  خپلې  څخه  اجماع 
شخړو  د  چې  شي  نه  پاتې  بايد  اختالفات 
بل  يو  د  بايد  خواوې  دواړه  او  شي  المل 

د هند بهرنیو چارو وزیر او د چین بهرنیو چارو وزیر د 
خلکو تر مینځ د اړیکو ال ټینګولو لپاره په 100 اضافي 

فعالیتونو هوکړه وکړه

کیڼ لور: د چین د بهرنیو 
چارو وزير وانګ يي )ښي 

لور( د هند بهرنیو چارو 
وزير سره د ملګرو ملتونو 

په 74 مه عمومي ناستې 
څنډو کې يو بل ته السونه 

ورکوي، سپتمبر میاشت

الندې: د بهرنیو چارو 
وزير په بیجینګ کې د دوه 

اړخیزې ناستې پر مهال
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همکاري

د ملګرتیا
ګاونډيان د ډيپلوماتیکو اړيکو د پراختیا په 

موخه د مصروفه نړيوالو لیدنو 
مهالويش سره، سره د هند د بهرنیو 
چارو وزير ايس جیشانکار د اګست 
په میاشت کې د هند - چین دويم لوړ 
پوړې کلتوري او خلکو – خلکو 
ترمنځ میکانیزم لپاره بیجنګ ته 
ورسید. پخوانی سفیر ګاتم بامبوال په 
دې باندې رڼايي اچوي چې دا لیدنه 
ولې د هند لپاره خورا ارزښتمنده ده

ايس  ډاکټر  وزير  چارو  بهرنیو  د  هند  د 
موخه  په  سفر  ورځیني  درې  د  جیشانکار 
)د اګست 11 – 13( پورې د اګست په 11 
لیدنې  د  ورسید.  ته  ښار  بیجینګ  چین  د 
ناستې  دې  د   )12 )اګست  ورځ  دوهمه 
بهرنیو  هند  د  چې  و،  وخ��ت  وړ  پ��ام  د 
لومړی  ولسمشري  د  چین  د  وزير  چارو 
بیا  وکتل،  سره  قیشان  وانګ  مرستیال، 
چارو  بهرنیو  د  او  کونسلر  هیواد  د  يې 
د  وکړې،  خبرې  سره  يي  وانګ  وزير  له 
او  هند – چین دويم لوړ پوړې د کلتوري 
میکانیزم  تبادلې  د  منځ  تر  خلکو   – خلکو 
هند  د  او  و،  هم  مشر  مرستیال  غونډې 
يې  کې  کنفرانس  خبري  څلورم  چین   –

خبرې هم وکړي. 

د هند د بهرنیو چارو وزير 
ډاکټر ايس جیشانکار او 

وانګ يي، د چین د بهرنیو 
چارو وزير په بیجینګ کې 

دوه اړخیزه ناسته لري
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د پورته ښي اړخ څخه د ساعت په دوران برابر: د هند د بهرنیو چارو 
وزير ډاکټر ايس جیشانکار د پولنډ لومړي وزير متیسز مورويکی سره په وارسا کې د 

اګست په 29 خبرې وکړې

 د بهرنیو چارو وزير د سپټمبر په 52 نیټه په نیويارک کې د UNGA په څنډه کې د 
ايټالیا د بهرنیو چارو له وزير لويګي دي میاو سره وکتل،

 د بهرنیو چارو وزير په UNGA کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزير مختار تلیور سره،

 HT د هند بهرنیو چارو وزير ايس جیشانکار د سپټمبر په 6 مه په سینګاپور کې د
مشرتابه ناسته کې خپله وينا وړاندې کوي،

د بهرنیو چارو وزير د کوت دې ايوري بهرنیو چارو وزير، مارسیل امون – تنوخ سره د 
UNGA په څنده کې وکتل.

د هند د بهرنیو چارو وزير ډاکټر جیشانکار د مالديف د بهرنیو چارو وزير عبد 
هللا شاهد سره د سپتمبر په دريمه نیټه په مالي کې وکتل

د بهرنیو چارو وزير د اګست په لومړۍ نیټه په بنګاک کې د تايلینډ د بهرنیو چارو 
وزير ډان پرامود وينای سره وکتل
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همکاري

د نوي تړونونو جوړول
د اسین – هند د وزیرانو غونډې 

ټکي مهم 
د  هند  د  جوړښت لپاره  تړونونو  د ن��وي 
د  وزير ډاکټر ايس جیشانکار  چارو  بهرنیو 
تايلنډ د بهرنیو چارو وزير ډان پرامودوينای 
سره په ګډه د اسین د وزيرانو غونډې مشري 
دا وويل شو چې  مهال،  پر  د غونډې  وکړه. 
تطبیق   PoA د 2016 – 2020 عملي پالن
عملي  نوی  کې  کال  بل  بايد  تعقیب  په  کولو 

پالن جوړ شي. 
په  او  همغږي  د  ترمنځ  اسین  او  هند  د 
په  نظر  د  هند  د  باندې  سیمه  پاسفیک   – هند 
هم  مسايلو  نړيوالو  او  يیزو  سیمه  په  شمول 
خبرې وشوې. سربیره پردې، غونډې د هند 
– میانمار – تايلینډ درې اړخیزه لوی سړک 
ترانزيت  ترانسپورتي  ماډله  د کالدان څو  او 
او  هیوادونو  غړو  اسین  د  الرې  پروژې له 

هند نښلولو د پراختیا هرکلی وکړ.

د بریکس SCIRB وزیرانو غونډه
چارو  بهرنیو  هند  د  جیشانکار  ايس  ډاکټر 
عمومي  څلوراوياومې   UNGA د  وزي��ر 
بريکس  د  کې  څنډه   74  UNGA غونډې 
وزيرانو غونډه کې د سپتمبر په 26 مه ګډون 
وکړ. د فدراتیف روسیې په مشرۍ دا غونډه 
غونډې  راتلونکې  بريکس  د  شوه چې  جوړه 
مشري په 2020 کال کې هم کوي. وزيرانو 
فرصت ته ښه راغالست ووايه، پداسې حال 
باندې يې د خپل باور تعهد   UN کې چې په
بريکس  د  يې وکړه چې  او هوکړه  بیا وکړ، 
پلې کولو  او ګټوره  په موثره  انجمن کارونو 

باندې به خپلې دوامداره هلې ځلې وکړي.
چې  وک��ړه  هوکړه  وزي��ران��و  همدارنګه 
دوام��دار  او  مالي  اقتصادي،  سیاسي،  په 
په ورته  او  کار وکړي،  برخو کې  پرمختګ 
ډول د بريکس په فعالیتونو باندې کار وکړي 
ورباندې  کې  غونډه  په   74  UNGA د چې 

خبرې شوي. 

پورته: د اګست په لومړۍ نیټه په تايلینډ کې د اسین – هند د وزيرانو په ناسته کې د اسین 
غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزيرانو ډله ايز انځور

الندې: د سپتمبر 26 مه، د UNGA ناستې په څنډو کې د هند د بهرنیو چارو وزير، 
ډاکټر ايس جیشانکار د بريکس د بهرنیو چارو وزيرانو غونډه کې
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نیډو د  ايم وينکیا  ولسمشر  مرستیال  هند  د 
اګست په 17 لیتوانیا ته راغی او هلته يې 
ولسمشر  لیتوانیا  د  هغه  وشو.  هرکلی  تود 
د  او  وکړې  خبرې  سره  ناوسیدا  ګیتاناس 
هغه  وويله.  مبارکي  ورته  يې  لپاره  ټاکنو 
له ولسمشر ناوسیدا سره ټول اړخیزه بحث 
وکړ او دواړو خواوو هوکړه وکړه چې د 
کرنې، خوراکي توکو پروسس ، معلوماتو 
همکاري  کې  برخو  ټیکنالوژۍ  مالي  او 
لیتوانیايي  د  وروسته  هغه  ک��ړي.  ډي��ره 
او  سکفرنلیس  ساولیوس  وزي��ر  لومړي 
لرونکي  مجلس  يو  لیتوانیا  )د  سیماس  د 
پرانکايتیس  ويکتوراس  وياند،  پارلمان( 
په  رئیس  پخواني  سبا  راجیا  د  يې  سره 
توګه د پارلماني پروسو په اړه بحث وکړ. 
غړو  ټولنې  هندي  د  کې  لیتوانیا  په  هغه 
وکړ  تاکید  يې  هغوی  پر  او  وکتل  سره 
چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګی او 

اقتصادي اړيکې ال پیاوړې کړي.

کیڼ اړخ: مرستیال 
ولسمشر د خپل سفر 

لومړۍ برخه په بريالۍ 
توګه پای ته ورسوله او 

بیا د لیتوانیا پالزمنیې 
ويلنیوس څخه روان شو

د بالتیک اړيکې
د هند مرستیال ولسمشر ايم وينکیا نیډو د اګست 17 – 21 د بالتیک هیوادونو، لیتوانیا، 

لتوني او ايستونیا ته خپل درې ورځني سفر پیل وکړ

لتوني
ولسمشر،  مرستیال  هند  د  په 19  اګست  د 
برخه  دويمه  د خپل سفر  ته  بالتیک سیمې 
کې لتوني ته ورسید. د 1990 مې لیسزې 
ترمنځ  هیوادو  دواړو  د  لومړيو څخه چې 
د سیاسي اړيکو بنسټ ايښودل شوی و دا 
لوړپوړې  لومړۍ  ترمنځ  خواوو  دواړو  د 

ناسته وه. 

ایستونیا
سفر  خپل  د  ولسمشر  مرستیال  هند  د 
وروستي اور دريمې برخې لپاره د اګست 
يې  هلته  چې  ورسید  ته  ايستونیا   20 په 

کارجولیډ  کرستي  ولسمشر  ايستونیايي  د 
اړخیزو  ايزو، څو  په سیمه  او  سره وکتل 
بحثونه  يې  موضوعاتو  اړخیزو  دوه  او 
وک��ړل. د س��وداګ��رۍ، راک��ړه ورک��ړې، 
معلوماتي تکنالوژي، بريښنايي دولتداري، 
د  کې  برخو  پوهنې  او  امنیت  سايبري 
د  ولسمشر  مرستیال  د  بحثونه  همکاريو 
کیږي. مخکې  ګڼل  ټکو څخه  مهم  له  سفر 
بالتیک  د  ولسمشر  مرستیال  چې  دې  له 
پای  سفر  ورځینی  پنځه  خپل  ته  هیوادونو 
ورکړه  بلنه  ته  ايستونیا  هغه  ورسوي،  ته 
 29 اروپا   – دهند  کې  ډيلې  نوې  په  چې 

سوداګرۍ فارم کې ګډون وکړي.

مرستیال ولسمشر نیډو د هندي ټولنې بهر میشتو غړو سره 
په لتوني کې وکتل او د ګاندیجی یو نیم تنه مجسمه یې د 

لتوني په ملي کتابتون کې نندارې ته وړاندې کړه
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په والدي واستک کې د کښتۍ سفر
توګه،  په  میلمه  مشر  فارم  اقتصادي  ختیځ  د 
سهار   4 په  سپتمبر  د  موډي  وزير  لومړی 
لپاره  سفر  ساعته   36 د  ته  روسیې  وخت  په 
ناسته  کلنۍ  شلمې  هند  روسیې  د  او  ورسید، 
د  په والدې واستک کې  يې ګډون وکړ.  کې 
لومړی  لومړنی  هند  د  هغه  وروسته  ناستې 
لرې  کې  ختیځ  به  روسیې  د  چې  شو  وزير 
فدرال ولسوالۍ  په  اداري مرکز څخه  پروت 
پالنې  میلمه  يو ځانګړي  په  لیدنه وکړي.  کې 
د روسیې ولسمشر والدي میر پوتین لومړی 
وزير موډي ځان سره د کښتیو نوي مرکز ته 
دوه  د  مشرانو  دواړو  ويوړ.  کې  زويزديا  په 
ساعتونو څخه ډير په دوه اړخیزه موضوعاتو 
لرې ختیځ  د روسیې  اړه  په  هند ژمنتیا  د  او 
اسیا سیمې  کې بحث وکړ چې د شمال ختیځ 

لپاره د ارتباطي پول په توګه کار کوي. 
اقتصادي  ختیځې  وزي��ر د  لومړي  هند  د 
وينا  له  ته  غونډې  عمومي  پنځمې  غونډې 
مشرانو،  هیوادونو  راغلو  دري��و  مخکې د 

ولسمشر  منګولیا  د  وزير،  لومړی  جاپان  د 
دوه  په  هم  سره  وزير  مالیزيا لومړی  او د 
واستک  والدي  د  وکتل.  کې  ناستو  اړخیزه 
سفر ځانګړی اهمیت لري لکه څنګه چې دا 
خپله يو دلیل دی چې د هند او روسیې تر منځ 
اوچته  همکاري  له الرې  ملګرتیا  او  باور  د 

څوکو ته رسیږي. 
څو  کې  جريان  په  سفر  د  وزير  لومړي  د 
د  پکې  چې  ش��ول  السلیک  لیکونه  هوکړه 
اقتصادي سکتور د ودې لپاره پنځه، د انرژۍ 
په سکتور  د زيربنا  او  په سکتور کې څلور 
سربیره  وو.  شامل  لیکونه  هوکړه  دوه  کې 
پردې، دفاعي او فرهنګي اړيکو د ودې لپاره 
د دواړو دولتونو ترمینځ يو هوکړه لیک هم 

السلیک شو.

د کلمبیا پوهنتون او د لندن د اقتصاد پوهنتون 
څخه فارغ التحصیل، پتنجالي پنډيټ يو 

تاريخپوه، لیکوال او نوښتګر دی.

پورته: لومړی وزير موډي 
او د روسیې ولسمشر والدي 

میر پوتین د سپتمبر په 
میاشت کې د موډي سفر پر 

مهال والدي واستک ته د 
کښتۍ جوړولو کمپنۍ کې د 

وخت څخه خوند اخلي
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اتومي همکاريو په ګډون څو دوه اړخیزه او نړيوال 
مسايل تر بحث الندې ونیول شول.

سفر  د  چې  دې  له  مخکې  موډي  وزير  لومړي 
قربانیانو  هندي  انډيا  اير  د  کړي،  پیل  پړاو  دويم 
لپاره يادګار پرانیست چې په نیډ دې ايګل کې د ټکر 

له امله مړه شوي ول.

متحده عربي امارات
لومړی وزير موډي د خپل درې هیوادنو سفر په لړ 
کې د سفر دويمه برخه کې د اګست په 32 متحده 
ولیعهد  ابوظبي  د  هغه  ورسید.  ته  اماراتو  عربي 
شهزاده، شیخ محمد بن زايد آل نهیان سره په هغه 
شاهي ماڼۍ کې دوه اړخیزه خبرې وکړې چې هلته 
د  شو.  وويل  راغالست  ښه  مراسمو سره  په  ورته 
ختیځ  منځني  په  ډول  رسمي  په  وزير  لومړي  هند 
الره  په  کارت  رو-پ��ي  د  لپاره  ځل  لومړي  د  کې 
لومړي  کې،  لړ  په  سفر  خپل  د  ته  اماراتو  واچاو. 
لوړ  ترټولو  اماراتو  عربي  متحده  د  موډي  وزير 

مدني مډال، د زايد امر ترالسه کړ، د دې لپاره 
چې داسې ډول مشري يې کړې ترڅو د دواړو 
وده  ته  اړيکو  اړخیزو  دوه  منځ  تر  هیوادونو 

ورکړي.

بحرین
لومړي وزير موډي د اګست په 52 د خپل سفر 
دريمې برخې په ترڅ کې بحرين ته ورسید او 
دې سره د هند لومړنی لومړی وزير شو چې د 
د مراسمو  لیدنه کوي.  له سلطنت څخه  بحرين 
خپل  د  او  وشو  راغالست  ښه  ورڅخه  سره 
سیال، شهزاده خلیفه بن سلمان الخلیفه سره يې 

خبرې وکړې. 
د  او  ايسرو  د  کې  جريان  په  لیدنې  دې  د 
السلیک  لیک  هوکړه  يو  ترمنځ  سیال  بحريني 
شو چې د کیوب سټ جوړولو، ځمکني ستیشن 
جوړولو، د معلوماتو شريکولو او روزلو برخه 

کې ورسره مرسته وکړي.

پورته: په فرانسه کې د اګست په 26 )د ژوندي 
 7G موجوداتو تنوع، سمندرونو او اقلیم( په اړه د
ځانګړې ناسته کې،

ښي اړخ: لومړي وزير موډي د بحرين پاچا، حماد 
بین عیسی الخلیفه د منامه ښار په الغديبیه ماڼۍ کې 
وکتل، بحرين د اګست 24
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د درې 
هیوادونو سفر

فرانسه
لومړي وزير نريندرا مودي د اګست په 22 – 23 په پاريس کې 
د دوه اړخیزې ناستې او د اګست 25 -26 پورې په بیاريتز کې 

د G7 ناسته کې د ګډون لپاره په رسمي سفر فرانسې ته الړ.
چاپیريال،  د  موډي  وزير  لومړي  مهال،  پر  غونډې   G7 د 
اقلیم، او ډيجیټل بدلونونو په اړه اوږدې خبرې وکړې او د نورو 
ناستې  اړخیزه  دوه  څو  يې  سره  هیوادونو  اخیستونکو  برخه 

ترسره کړې.
لومړي وزير موډي د خپل دوه اړخیز سفر په جريان کې، د 
لومړي  له  فرانسې  د  او  میکرون  ايمانويل  ولسمشر  له  فرانسې 

وزير ايډوارډ فیلیپ سره خبرې وکړې. 
خبرو  پ��ه  ولسمشر میکرون سره  ل��ه 
دوام  يې  ساعت  نیم  يو  شاوخوا  کې چې 
وکړ، د هند - پیسفک په سیمه کې د هند 
امنیت،  سايبري  همکارۍ،  فرانسې   -
ملکي  او  دفاع،  استخباراتو،  مصنوعي 

د هند لومړي وزير د فرانسې ولسمشر، ايمانويل میکرون سره، فرانسې ته د خپل سفر په جريان کې، د اګست 22

د 7G ناستې پر مهال، لومړي وزیر موډي په څو ناستو 
کې اوږدې خبرې وکړې او د بیالبیلو ګډون کوونکو 

هیوادونو مشرانو سره یې څو دوه اړخیزه ناستې لرلې
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د ملګرتیاو پیاوړتیا
د لومړي وزير نريندرا موډي نړيوال سفرونو د دوه اړخیزو ګټورې نړيوالې 

همکارۍ په اړه د حکومت دريځ يوځل بیا روښانه کړ. موږ د هغه وروستۍ لیدنو 
مهم ټکو ته لیدنه کوو

د هند – بوتان اړیکي: د ښې ملګرتیا ډیروالی
د مې 16 ټاکنو پريکنده بريا وروسته، د هند لومړي وزير نريندرا موډي 
د اګست په 17 – 18 د خپل بوتاني سیال، ډاکټر لوتای تشیرينګ په بلنې 
بوتان ته دولتي سفر وکړ. د هند لومړي وزير ته د بوتان لومړي وزير 
او د کابینې غړو په پارو کې د تشريفاتي ګارډ سره د مراسمو په ترڅ 
کې ښه راغالست ووايه. د بوتان پاچا او ملکې هم د هند د لومړي وزير 

په وياړ ورته د غرمې ډوډۍ پروګرام جوړ کړ.

د 720 میګاواټه د منګديچو د اوبو 	 
بريښنا فابريکې پرانیستل، چې د 

دې په اضافه کولو د بوتان د تولید 
ظرفیت په ګډه 2000 میګا واټو ته 

رسیږي

په بوتان کې د هندي رو-پې 	 
RuPay کارتونه په الره اچولو د 

بوتاني اقتصاد پیاوړې کولو سربیره 
د مسافرينو لپاره د پیسو لیږد اسانه 

کړ. په بل پړاو کې به بوتاني 
بانکونه رو-پې کارتونه توضیع 

کړي ترڅو هندي او بوتاني اقتصاد 
 BHIM ال پیاوړی کړي او د

)د پیسو لپاره د بهارت اتصال( 
اپلیکیشن لپاره په بوتان کې د پیسو 
غیر نغدي لیږد په خاطر د امکان 

سنجي مطالعه وکړي. 

د لیدنې په جريان کې د علمي 	 
شبکو، تعلیمي او قضايي ادارو په 

شمول په يو لړ نورو سکتورونو کې 
هم هوکړه لیکونه السلیک شول.

په بوتان کې د ايسرو ISRO په 	 
مرسته جوړ شوي SAS )د سويلي 

آسیا سټاليټ( ځمکني سټیشن 
پرانیستلو پر مهال لومړي وزير 

موډي د هغوی اړتیاوو لپاره اضافي 
بنډ ويت هم ورکړ، چې له دې څخه 

د هند ژمنتیا د بوتان ټول اړخیزه 
ودې لپاره ښکاره کیږي.

مهم ټکي

پورته: د هند لومړي وزير نريندرا موډي د بوتان لومړي وزير، ډاکټر لوتای تشرينګ سره، بوتان ته د پخواني دولتي سفر پر مهال، د اګست میاشت
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ال  د  او  وکړ  هرکلی  پیرود  د  ګاز  طبیعي 
زياتوالي لپاره يې ټینګار وکړ، او دې سره 
امريکا د نړۍ د تیلو او ګازو لومړی لوی 
تولیدونکی هیواد شو. هند په دوامداره توګه 
استدالل کړی چې د 2017 کال راهیسې د 
پیرود  ارزښت  په  ډالرو  میلیارده   4.5 کال 
ډالري سوداګرۍ  میلیارده  امريکا 24  د  به 
ټرمپ  د  چې  وي  توګه  په  غاښې  يو  کې 
نظره، دا  له  زموږ  دی.  انديښمن  ورته  ټیم 
کې  سکتور  ان��رژۍ  د  بايد  پیرود  مستقیم 

متقابلې پانګوونې ال ډيرې کړي.
 

دفاعي او امنیتي سکتور کې همکارۍ ته 
د ټرمپ اشاره د پام وړ ده. هغه په دې پوه 
شوی چې د هند دفاعي برخه کې 18 میلیارده 
ډالري پیرودل کړي او ال نورو ته هم اړتیا 
شته. بیا هم دې فکر ته ښه راغالست وايو. 
د  څخه  روسیې  د  د  اختالف  لوی  زمونږ 
پیرودلو  په  سیستم  میزايلونو  ډوله   S-400
قوتونو  دفاعي  د دواړو  د ګډ کار وده  دی. 
ترمنځ د هند - پاسفیک همکاري لپاره ډيره 
بريا  پړانګ  د  ټرمپ  سره  دې  ده.  اړينه 
ته  تمرين  اړخیزه  درې  لومړي  راتلونکي 

اشاره وکړه.
لپاره  اوريدونکو  هاسټن  د  خو  وروستۍ 
هندي  د  ټرمپ  چې  داده  ارزښتناکه  خورا 

– امريکايي ټولنې ناڅاپي ستاينه او مالتړ 
وکړ. ان د خپل ټاکنیزو محاسبو وروسته دا 
خورا ښه تود هرکلی و. هندي – امريکايانو 
څخه د درملو، سوداګري او ټکنالوژي، په 
ستاينه وشوه  توګه  په  د مخکښو  کې  برخه 
او داسې يوه ټولنه ده چې امريکا يې په لرلو 
وياړ کوي. ځینې انديښنې په ټولنه کې وې 
دريز  کلک  اړه  په  مهاجرت  د  ټرمپ  چې 
کړي،  جوړ  يې  قوانین   H1-B او  نیولی 
د  چې  جرمونه  ډک  څخه  تنفر  ځینې  يا  او 
رسول  سرته  لخوا  پوستو  سپین  متعصبه 
قانوني  کیږي. د ې ولسمشر خبرې د غیر 
کډوالو د مجازاتو په اړه دې دا انديښنو ته 

د پای ټکي کیږدي.
سفر  ورځیني  پنځه  د  چې  پالوی  هندي 
لپاره نیويارک ته روانیده، د هاسټن برخې 

څخه د رضايت لپاره يې ښه دلیلونه لرل.

نوتیج سینګ سرنا د هند اوچت کمیشنر/ يا سفیر 
په توګه په انګلستان، اسرائیل او د امريکا متحده 
ايالتونو کې دندې ترسره کړي. هغه څو کتابونه 
لیکلې او په پراخه ډول يې څو ژورنالونو او ورځپاڼو ته د هند دننه 

او بهر لیکنې کړي.

لیکنه/ معلومات د هندوستان ټايمز د 2019 کال د سپتمبر میاشتې 23 
ګڼې څخه اخیستل شوي

لومړي وزير موډي د ملګرو ملتونو عمومي 
ناستې لپاره نیويارک ته د رسیدو وروسته 
څو، څو اړخیزه او دوه اړخیزه ناستو کې 
ګډون وکړ. لومړي وزير د ملګرو ملتونو 
په دريو غونډو کې برخه واخیسته: د اقلیم 

د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو ناسته، د 
نړيوالې روغتیا پوښښ او د تروريستانو 

او وحشي افراطیانو پر وړاندې د مشرانو 
ستراتیژيک ځواب. د ملګرو ملتونو په 

دريو واړو ناستو کې د لومړي وزير موډي 
ويناوو څخه په ډيره مینه هرکلی وشو او د 

هند مخ پر ودې ديموکراسي او په نړۍ کې د 
يو اغیزناک هیواد په توګه را څرګنديدل په 
درې واړه ناستو کې ښکاره ول. د ورځې 
په جريان کې، لومړي وزير موډي د قطر 

امیر، د نايجر ولسمشر، د ايټالیا لومړي 
وزير، د يونیسف اجرايوي ريیس، د نامیبیا 

ولسمشر او د مالديف ولسمشر سره شپږ، 
دوه اړخیزه ناستې لرلې. په نیويارک کې د 

خپل سفر په ديمه ورځ لومړي وزير موډي د 
متحده اياالتونو له ولسمشر سره دوه اړخیزې 
غونډې پیل او ورپسې يې د هند – پاسفیک د 
مشرانو غونډې کې ګډون وکړ. لومړي وزير 
موډي د ملګرو ملتونو ودانۍ کې د )ګاندي په 
150( پروګرام کې برخه واخیسته. د هند يو 
میلیون امريکايي ډالرو په ارزښت په مالي 
مرسته باندې د ملګرو ملتونو ودانۍ لپاره 

د لمريزې تختو جوړ شوی سیستم د مهاتما 
ګاندې د زوکړې 150 کلیزې به يادښت 

پرانیستل شو. او دې سره دوه نور پرانیستنې 
هم وشوې، د نیويارک ايالتي پوهنتونو صحن 

کې د د ګاندې د سولې بڼ چې هلته د ګاندې 
د 150 کلیزې په وياړ 150 نیالګي کښینول 

شول. او د ګاندې د ملګرو ملتونو د پسته 
خانې ټاپه. بیا وروسته په ماښام کې لومړي 
وزير موډي ته )د نړيوال موخه ساتونکي( 
جايزه د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ لخوا په 

سواچ بهارت ابیان کې د هغه مشرۍ په تړاو 
د لنکلن د اجراګانو هنری مرکز کې ورکړل 
شوه. لومړي وزير موډي د بلومبرګ نړيوال 
سوداګري فورم پرانیستنه کې ښه وينا وکړه. 
وروسته له دې د هند دولت او د هند پانګونې 

لخوا ناسته جوړه شوې وه چې د 40 لويو 
امريکايي کمپنیو اجرايوي رئیسانو ورکې 

ګډون کړی و. د سپتمبر په 27 لومړي وزير 
موډي د ملګرو ملتونو عمومي ناستې ته 

وينا وکړه چې هلته يې د هند د پرمختګونو 
تګالرو په اړه او د اقلیم بدلونو نوښتونو ته د 
هند کلک تعهد په اړه او د نړيوالې سولې په 

اړه وينا وکړه.

د نیویارک څخه السته 
راوړنې

لومړي وزير موډي د 
بیل ګیټس څخه د بیل – 
ملینډا ګیټس بنسټ لخوا 
د موخه ساتونکي جايزه 

په نیويارک کې د امريکا 
متحده ايالتونو څخه د هغه 
د سفر پر مهال د سپتمبر 

په 24 السته راوړه.
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عمل کړی. د هند سره د تروريزم پر وړاندې 
ملتونو  ملګرو  د  او  شوې،  پراخه  همکاري 
پرمختګونو  پراخه  او  او  سازمانونو  نوي 
او مالي عملي تاسک فورس څخه په اسانۍ 

ښکاري.
اقتصادي او  دواړو  د  مشرانو  دواړو 
خبرې  پراخه  په اړه  پرمختګونو  راتلونکي 
کې  سیمو  کلیوالي  په  وزير  لومړي  وکړې. 
د حفظ الصحې، د کلیو ارتباط او بانکدارۍ 
پوښښ په شمول د هند د پرمختګ په هکله 
خپل لیدلوری بیان کړ. معلوماتو ته السرسي 
او د اضافي مقرراتو لرې کولو د سوداګرۍ 
هند  کړې چې  مرسته  ډي��ره  په اسانۍ کې 
جوړ  ځای  پورې  زړه  په  لپاره   FDI د  يې 
کړی. هغه د 5 تريلیونو امريکايي ډالرو په 
زيربنا  د  پانګونه،  ډيره   – اقتصاد  ارزښت 
اړين  په  لپاره  زياتوالي  صادراتو  د  او  وده 
ګامونو هم خبرې وکړې. د دې ټولو اوريدل 

هند  د  دي.  مهم  لپاره  امريکا  د 
راتلونکي  روښ��ان��ه  د  اقتصاد 
کیسې لپاره خورا مثبت اړخ دی.
په جريان  دندې  هغه  د   ټرمپ 
ته  کې د شپږ ملیونه دندو رامنځ 
کولو، د بیکارۍ او د پیسو تورم 

په اړه  او د مالیاتو کمولو  ټیټوالي،  نرخونو 
د  کې  اياالتو  متحده  په    هغه  وکړې.  خبرې 
هندي شرکتونو د پانګونې ستاينه وکړه چې 
رامینځته  يې  دندې  امريکايی  زره  لسګونه 
پیل څخه څو  له  ادارې  ټرمپ  د  هند  کړې. 
ځله په جديت باندې د پانګونې او سوداګرۍ 
ټینګار  باندې  ټکی  دې  خاطر  په  والي  ښه 
ولسمشر  د  ايالتونو  متحده  امريکا  د  کړی. 
چارواکو  هند  د  اوريدل  خبرې  دې  د  څخه 
او شرکتونو لپاره د يوې خوږې سندرې په 

څیر ده. 
که څه هم د سوداګرۍ مسلې ممکن د دوه 
اړخیزې ناستې لپاره خوندي وي، خو دواړو 
خبرې  اړه  په  موضوع  فرعي  د  مشرانو 
وکړې: د انرژي همکاري. د لومړي وزير 
انرژي 17 لوی شرکتونو اجرايوي  لیدنه د 
په ټرمپ هم اغیز کړی و.  رئیسانو سره - 
او  تیلو  د  هند  د  څخه  اياالتو  متحده  هغه د 

پورته: د سپتمبر په 21 
لومړي وزير نريندرا 
موډي په هاسټن کې د 
هندي ټولنې بهرمیشتو 
غړو سره خبرې اترې 

کوي

13

د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ټرمپ پر دې پوه 
دی چې د هند دفاعي پیرودنې اوس د کال 18 میلیارده 

امریکایي ډالرو ته رسیږي او ال نورې هم په ډیریدو دي
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هاسټن
موږ ستونزه نه لرو
شخصي تړاو، د ټروريزم پر وړاندې همکاري، اقتصاد او دفاع، او هندي 

امريکايان د ګډ تار په څیر کار کوي. پخواني سفیر ناوتیج سرنا دا تشريح کوي 
چې د هاسټن برخه ولې د لومړي وزير نريندار موډي د متحده اياالتونو سفر کې 

)سپتمبر 21 – 27( يوه بريا ده

د ډونالډ ټرمپ ادارې پر مهال د لومړي وزير 
نريندرا موډي دويم سفر په هاسټن کې د يو خوب 
پروګرام  يې(  څنګه  )موډي  د  و.  پیل  څیر  په 
اخیستې  برخه  امريکايانو  هندي   50,000 کې 
وه. چې د مديسن باغ څلور الرې کې د 2014 
په ګډه ولمانځه.  او ټرمپ  کال پروګرام موډي 
د پارلمان اکثريت لرونکي رئیس، ستینې هوير 
استازو  کانګريس  او  سناتورانو  د  شمول،  په 
حضور، د هند – متحده ايالتونو همکارۍ لپاره 
د کانګريس دوه حزبي مالتړ لپاره خبرې کول. 
په داسې حال کې چې د سه شنبې دوه اړخیزه 
رسمي ناسته د جدی بحث لپاره يوه غوره موقع 

وي، او هاسټن يو ښه فهم ورکوونکی دی. 
د غونډې ترټولو ښه السته راوړنه د دواړو 
مشرانو تر منځ ښه اړيکه وه. دا اسانه اړيکې 
ماڼۍ  سپینې  د  میاشتې  جون  د  کال   2017 د 
داسې  خو  دي،  ښکاره  څخه  غونډې  لومړۍ 
ټويټونو  ايی  کینه  ټرمپ  د  چې  کیدله  ښکاره 
امله  له  موضوع  ډويډسن  هارلي  د  او  امله  له 
لږ دا اړيکې ترينګلې شوې وې. په اوساکا او 
ښه  کې  اړيکو  دا  ناستو  وروستیو  کې  بیاريتز 
والی ښکاره کړ: خو د هاسټن پروګرام دا کار 
په عامې ښکاره شوې اړيکې بدل کړ. د يو بل 
شخصي ستاينه، د يو بل السته راوړنو هرکلی، 
چلند،  ښه  سره  يوبل  د  سرتاسر  پروګرام  د  او 
او پای کې يې د جذبې سټديوم په شاوخوا کې 
د  چې  وويل،  سره  بل  يو  ټولو  بريا  سیاسي  د 
ګټل  يو  سلوک  دا  لیدو،  په  ته  ټرمپ شخصیت 

شوې بريا ده. 
د  وه.  مسله  ټ��روري��زم  د  همنظري  دويمه 
افراطي اسالمي ټروريزم په اړه والړ حضارو 
په  بیا  وزير  لومړي  وستايله.  بیانیه  ټرمپ  د 
پاکستان باندې د ټروريزم سنبالوونکي په توګه 
نوم  هیواد  د  چې  دې  له  پرته  وکړ  بريد  پټ 
واخلي، هغې ګډ تاوان د امريکا متحده ايالتونو 
سپتمبر  د  يولسم  دواړو  د  او  کړ  ګوته  په  سره 
او 26 د نومبر څخه يې يادونه وکړه. د ټرمپ 
اړه  په  سنبال  د  ټروريزم  د  پاکستان  د  ادارې 
کلک دريز نیولی سره له دې يې هم د افغانستان 
سره د همکارۍ په بدل کې ورباندې يو تکتیکي 

پورته: د هند لومړی وزير 
نريندرا موډي د امريکا 
متحده ايالتونو ولسمشر، 

ډونالډ ټرمپ سره د ملګرو 
ملتونو 74 عمومې ناستې 

په څنډو کې ګوري، 
نیويارک، د سپتمبر 24
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 ونوداویه د :هتروپ
 هپ نیسا د نارشم

 هپ ېک هتسان هم35
 ډنلیات ،کاکګنب

3 ربمون د ،ېک

ولګوي. يې  پروژو  پراختیايي 
پرمختګ  وړ  پ��ام  د  کې  سیمه  په 
متحده  او  آسټرالیا  جاپان،  هند،  د 
غیر  د  ک��واډ  د  ګ��ډون  په  اياالتونو 
دي  کول  ژون��دي  بیا  ګروپ  رسمي 
کې  سیمه  په  سمندر  هند  د  څو  تر   –
کولی  هند  کړي.  همغږي  موقعیتونه 
زيرمو  د  سره  هیوادونو  کواډ  د  شي 
کار  پ��روژو  زيربنايی  په  الرې  له 
معلوماتو  د  شي  کولی  هند  وک��ړي. 
د  سیمه  ځانګړې  خپله  ټیکنالوژۍ 
لپاره  مديريت  خطر  د  او  ګمرکونو 

وکاروي.
اسین  د  بايد  هند  کې،  راتلونکي  په 
په  پ���روژو  ارتباطي  خپلو  د  س��ره 
وي.  ګړندی  او  چټک  کې  بشپړولو 
دفاعي،  پ��ی��اوړې  بايد  ه��ی��واد  دغ��ه 

 – ټولنیز  او  ک��ل��ت��وري  س��ی��اس��ي، 
اقتصادي اړيکې رامینځته کړي، او 
سره  بل  يو  د  هیوادونه  له  سیمې  د 
د  وساتي،  خوندي  ګاونډ  او  وتړي 
او  پرانیزي  الرې  ارتباط  سمندري 
با  يو  د  لپاره  ودې  اقتصادي  خپل  د 
چاپیريال  بهرني  يیز  سوله  او  ثبات 

ډاډ ترالسه کړي.

د اقتصادي اړیکو ښه کولو کلیدي اړخ د هند او اسین ترمنځ 
په نښلوولو کې د درې اړخیز – د ځمکې، اوبو او هوا له 

الرې پرمختګ دی

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

تايلینډ او ايټالیا کې د هند د سفیر په 
توګه دندې ترسره کړې دي. هغه په   هانګ کانګ، چین او 
سويزرلینډ کې هندي ماموريتونو ته هم استول شوی او په 

 OPCW هاګ کې يې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان
لپاره هم کار کړی.
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منرالونو  سمندري  د  کې  بحرونو  په 
شبکې  نظارت  ساحلي  د  هند  لټون. 
توګه  دوامداره  په  او  کوي  رامینځته 
له خپلو ملګرو او خپل ځان د شريکې 
ظرفیت  پ��وه��اوي  ساحې  سمندري 
سره  اسین  د  همدارنګه  هند  لوړوي. 
چې  کړې،  ځانګړې  بوديجه  شنه  يو 
همکارۍ  اغیزمنتیا  اقلیم  د  شي  کولی 

پروژې کې مرسته وکړي.
اسین  د  ک��ې  سیمه  پ��ه  هند  اوس 

ورکوي: د  وده  ته  وړتیا  او  مرکزيت 
اړخیزوتخنیکي  څو  )د   BIMSTEC
بنګال  د  لپاره  همکاريو  اقتصادي  او 
لپاره  ددې  پیاوړتیا  نوښت(  ساحل 
همکارۍ  کې  خلیج  په  بنګال  د  چې 
ګنګا  میکونګ  د  او  ورکړي،  وده  ته 
په ګډه کار وکړي  همکارۍ ډلې سره 
ترڅو د خپل ځان او هند – چین فرعي 
جوړې  اړيکې  ډيرې  مینځ  تر  سیمې 
او  هند  ورکړي.  د  ورته  پراختیا  او 
ايالتونو  ټاپوګانو  سمندر  ارام 
کال  په 2014   )FIPIC( فارم
کې جوړ شو. هند هر کال دې 
 FIPIC د  چې  ته  ايالتونو   14
غړيتوب لري د کال 200 زره 
په  ډالر ورکوي چې  امريکايي 

د هند بحري ځواک د هند سمندر هیوادونو بحري 
ځواکونو سره د انډمن او نیکوبار ټاپوګانو سیمه 
کې دوستانه تمرینونه ترسره کوي

کیڼ خوا: د بهرنیو 
چارو وزير ايس 
جیشانکار د غړو 

هیوادونو بهرنیو چارو 
وزيرانو سره د میکونګ 

ګنګا همکارۍ د 
وزيرانو لسمه ناسته کې 

په بنګاک کې )2019 
کال اګست میاشت(
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 ينځرو ېرد د يډوم اردنیرن ریزو یړمول 	
 ډنلیات د 2 هپ ربمون د هراپل رفس
.دیسرو هت کاکګنب ېنیمزالپ

 د ېک ېرالګت ځیتخ هپ دنه د ریزو يړمول 	
 ،تعارز د وا لیوو يکټ مهم تښزرا د نیسا
 يرینجنا ،يژولانکت يتامولعم ،سنیاس
 هپ ونونوتنهوپ د هرس ونوداویه وړغ د وا
 هپ وکیړا د ېک وخرب ورون وا ېکبش
.يړکو ېربخ ایتړا وا يلاوریډ

 وی ،يرګلم لاهمدږوا د دنه ونوداویه نیسا د 	
 فارتعا وا ،ړک دای هګوت هپ تسود کرحم
 هښ هراپل تابث وا ېلوس د دنه ېچ ړکو ېی
.يوک هنوراک

 ایترګلم ځیتخ د
هپ دنه
ېک هتسان نیسا – دنه مسلړاپش
هتسان هم14 ایسا ځیتخ د
هتسان همیرد RCEP د

کیڼ اړخ: د هند ولسمشر 
رام نات کوينډ او لومړی 
وزير نريندرا موډي د 
اسین هیوادونو مشرانو 
سره د لوړپوړو میلمنو په 
توګه د جمهوريت ورځ 
لمانځلو کې، نوی ډيلي

وروسته به الوس، کمبوديا او ويتنام ته 
نريندرا  وزير  لومړي  د  وغزيږي.  هم 
موډي لخوا د يو )1( میلیارد ډالرو په 
چې  شوه  اع��الن  پ��روژه  يوه  ارزښ��ت 
هیوادونو  اسین  د  به  زيربنا  او  ديجیتل 
اړخیزه  درې  ونښلوي.  ښه  ال  س��ره 
لويه الر به په 2020 کال کې پرانستل 
نرم  چې  دي  روان  کوښښونه  او  شي 
لپاره  پرانیستنې  بريالي  د  بايد  افزار 
پکار واچول شي. بحري ارتباطات هم 
چناي  او  اينور  د  چې  دي  ارزښتناکه 
بندرونو په شمول ختیځ هندي سمندر د 

CMLV هیوادونو سره ونښلوي.
هند همدا راز د اسین هیوادونو سره 
کې  وده  په  همکارۍ  اقتصاد  نیلي  د 
د  لکه:   - دی،  کې  لټه  په  همکارۍ  د 
مالګې لرې کولو ټیکنالوژۍ پراختیا، د 
او  راټولول  موجوداتو  ژوندي  بیالبیلو 

9
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سره  اسین  د  هند  لري.  بوختیا  کې 
لري  اړتیا  ته  ادغام  اقتصادي  ژور 
توګه ورکې ښکېل  فعاله  په  بايد  او 
ملیارده   1.85 د  چ��ې  ځکه  ش��ي، 
تريلیونه   3.8 د  او  ده  ګروپ  ډالرو 
ډالرو جي ډي پي GDP لري. اسین 
تر  څخه  اپريل   2000 د  کې  هند  په 
2018 مارچ پورې 68.91 میلیارده 
ډالره پانګونه کړې، او هند د 2007 
کې  اسین  په  پورې   2015 تر  څخه 
پانګونه  ډال���ره  میلیارده   36.67
کړې. هند او د اسین او همدا ډول د 
استرالیا،  اسین نور ملګري – چین، 

او جاپان  نوی زيالند، سهیلي کوريا 
– ټول  په عصري، هراړخیز، لوړ 
اړخیزه  دوه  او  لرونکي،  کیفیت 
اقتصادي  جامع  اي��ز  سیمه  ګټور 
اخیستل  مشارکت RCEP کې برخه 

کیږي.
کولو  ښ��ه  اړي��ک��و  اق��ت��ص��ادي  د 
په  او اسین ترمنځ  کلیدي اړخ د هند 
ځمکې،  د   – پرمختګ  کې  نښلوولو 
دي.  کول  ښه  الرې  له  هوا  او  اوبو 
هند به د درې اړخیزې لويې الرې د 
کار ګړندی کړي چې هند،  جوړولو 
او  ونښلوي  سره  تايلینډ  او  میانمار 

هند همدا راز د اسین هیوادونو سره د نیلي اقتصاد همکارۍ په وده کې 
د ملګرتیا په لټه کې دی، - لکه: د مالګې جال کولو ټیکنالوژۍ پراختیا 

او د ژوندي موجوداتو راټولول

ويجې تاکور سینګ )د ښي اړخ 
څخه دريم(، د بهرنیو چارو 
وزارت سکرتر )ختیځ(، په 

نوې ډيلي کې د میکونګ ګنګا 
همکارۍ لوړپوړوچارکو يولسمه 

رسمي ناسته کې ګډون کوي 
ترڅو وګوري چې د 2018 کال 
د اګست 2 وروستۍ ناستې څخه 

څومره پرمختګ شوی

8
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کیڼ اړخ: کیڼ اړخ: د بهرنیو 
چارو وزير ايس جیشانکار 
او او د انسانی سرچینو 
د پرمختګ وزير رامیش 
پروکیوال د اسین زده کوونکو 
لپاره  د دوکتروا 1000 
بورسونو پیل اعالن کړ

هند  کې  لومړيو  په  لسیزې   1990 د 
واچوله،  الره  په  تګالره  لید  ختیځ  د 
ختیځې  هند  د  کې  کال   2015 په  چې 
موخه  چې  شوه  بدله  قانون  په  پالیسي 
هیودانو  سمندر  هند  د  او  سیمې  د  يې 
سوداګريزو  پیاوړي  اړخیزه  دوه  سره 
د  کې  هند  ختیځ  شمال  په  او  اړيکو 
پرختګ فرصتونو برابرول دي. د دې 
سوداګري،  پايې  درې  اصلي  تګالرې 
کلتور او نښلول دي چې د درې C په 

ياديږي. نامه 
)د  اسین  د  هند  تېريدو،  په  کلونو  د 

هیوادونو  آسیا  ختیځ  سويل 
چوکاټونو  اړون��د  او  ټولنې( 
سیمه  اس��ی��ن  )د   ARF لکه 
ختیځې  )د   EAS ف��ارم(،  ايز 
ناسته( او +ADMM )د اسین 
د  او   )+ ناسته  وزيرانو  دفاع 

د  او  استرالیا  کوريا،  سويلي  جاپان، 
ارام سمندر ټاپوګانو په شمول وړاندې 
لوی  پرمختګ  د  سره  هیوادونو  ختیځ 
د  پرمختګ  دا  او  اخیستي.  ګامونه 
ياديږي چې  نامه  په  ګام  وړاندې ختیځ 
روسیې او الوړاندې ختیځ ته رسیږي. 
هند په 1996 کې په ناسته کې دګډون 
ناستې  کوونکي څخه، په 2002 کې د 
 2012 په  او  ته،  کچې  سرمشريزې 
ملګري  ستراتیژيک  اسین  د  کې  کال 
کچې ته ورسید. نن هند د اسین سره لږ 
بحثونو  کچو  لوړو  بیالبیلو   30 لږه  تر 

هند کوښښ کوي چې د درې اړخیزې لویې 
الرې کار ګړندی کړي ترڅو دغه هیواد له 

میانمار او تایلینډ سره ونښلي

7
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د هند لومړی وزير نريندرا موډي په بنګاک کې د هند – اسین 16مه ناسته کې د نورو هیوادونو مشرانو سره

په ختیځ کې

ملګري
د هند ختیځې پالیسي قانون د آسیا – ارام سمندر سیمه کې د ګاونډيتوب په پراخوالي تمرکز 
کوي. دغه تګالره، چې اصل کې د اقتصادي نوښت په توګه جوړه شوې وه، اوس سیاسي، 

ستراتیژيک او کلتوري ابعاد لري او پخوانی سفیر انیل وادوا دا بدلونونه بیانوي

6
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هند تل د تجربو، محرک کلتورونو، هنري میراثونو، ښکلو منظرو او ساينسي مهارتونو خزانه ګڼل 
کیږي. د هند لید دې ګڼې سره، موږ هڅه کوو چې شته افقونو ته پراختیا ورکړو، دې سره د هند لخوا 
د پرمختګ په لور لوی ګامونو؛ ان په فضا کې د نوښتګر IRNSS )د هند سیمه ايزې ځای موندې 
سټاليټ سیسټم( يا لکه څنګه چې لومړي وزير نومولی، نويک NavIC )د هندي ستورو سره ځای 

موندنه( ته کتنه لرو.

په   ، بدلونونو سره  د چټک  کې  اړيکو  ډيپلوماټیکې  ترمینځ  هیوادونو  آسیايی  د   ، سناريو  نړيواله  په 
ځانګړي توګه، د چین سره ملګرتیا خورا ارزښتناکه ده. موږ چین ته د خپل دبهرنیو چارو وزير ډاکټر 
ايس جیشانکار سره سفر لرو او زموږ کارپوهانو دغه سفر هر اړخیزه تحلیل کړی، چې د هند - چین 
د  نريندرا موډي سره  لومړي وزير  د هندي  پیل المل ګڼل کیږي. موږ  د  ناستې  دويمې غیر رسمي 
‘هوډي موډي’ په غونډه کې د لوی استقبال لپاره د امريکا متحده اياالتونو هاسټن ته سفر کوو او بیا 

د ملګرو ملتونو د 74 عمومي ناستې لپاره نیويارک ته روانیږو.

موږ بیا د هیواد لويديځو سیمو ته خوځیږو چې د پیچاوي نقاشي له نیږدې وګورو چې د کريشنا د ژوند 
کیسې بیانوي. ورپسې بیا د سیند په وسیله جوړه شوې د نړۍ لويې ټاپو، مجولي، اسام ته ځو چې د 
ماسکو جوړونکو ټولنې منځ کې د ژوند تجربه وګورو. د امريکايي سوپر ماډلې، رايل هینټر سره، 
ته پداسې حال سفر کوو چې هغه د هیواد د روحاني مرکز څخه خپل  او وارانسای  موږ ريشیکیش 
زړه ته تسکین ورکوي. مونږ د ټولنې پخلنځیو معلوماتي کتابونو ته کتنه لرو، چې نه يوازې د خوړو 
پخولو هنر مونږ ته راښکاره کوي بلکه د ټولونو هغه دودونه ساتي چې د وخت په تیريدو له منځه ځي.

د کلونو په تیريدو، هندي سینما يا بالیوډ لکه څنګه چې يې نوم مشهور دی، داسې کار کړی چې د نړۍ 
سرتاسر يې خپلې نښې پريښي او په ټولو سینمايي نندارتونونو کې موجودې دي. مونږ په نړيوال فلمي 
صنعت باندې ددې اغیز تحلیل کوو. د انځورونو برخې لپاره مو د مني سره د هیواد بیالبیلو برخو ته 
وړو چې په رسمي ډول د هند د میلو او جشنونو موسم دی او ګڼ شمیر دينی او کلتوري جشنونه د 
هیواد په جال جال سیمو کې لمانځل کیږي. غر ختنه چې د خاطرو ډک سفر يوه مهمه برخه ګڼل کیږي، 
مونږ د داسې سازمانونو سره خبرې کوو چې کوښښ کوي زمونږ ښکلي همالیه پاک، شین او د ګند 

څخه لرې وساتي ترڅو د راتلونکو نسلونو لپاره خوندي وي.

په پای کې موږ د هند زړورو سره خبرې کوو، هغه خلک چې د فزيکي ټپونو او ستونزو سربیره، 
راپورته شول او د الهام اخیستنې نمونې وګرځیدل او د ژوند په ټولو برخو کې له 
بريا ډکه السته راوړنې لري. مونږ هغه ودې ته هم کتنه کوو چې د نوې ملي لويو 
الرو په شمول د هند د سړکونو پراخې شبکې سره پیل شوې او په هیواد کې يې 

راکړه ورکړه او سوداګرۍ کې لوړوالی راوستی.

راويش کمار

رسیزه

5

د دوستۍ 
السونه

حده ایالتونو ته د لومړي وزیر 
د امریکا مت

نریندرا موډي بریالی سفر

د ستورو وېشتل

د الهام اخیستنې څلور کیسې

د زرغون مسؤلیت

غر ختل او پایښت

THE MASKETEERS OF MAJULI

د  کې  ټاپو  لویې  ترټولو  سیند  د  هند  د 
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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:

4
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1-10
20 څخه تر 28 د 2019 کال د نومبر 

د 2019 کال د ډيسمبر

د 2019 کال د ډيسمبر

د فلم نړیواله میله
د هند فلم نړيواله میله IFFI چې په 1952 کې پیل شوې، 

اوس د آسیايي استعداد لويه لمانځنه ده.  د 2019 کال IFFI د 
میلې 50مه کلیزه وه چې د 65 هیوادونو څخه 200 فلمونه د 

ګوا د ښار جال برخو کې نندارې ته وړاندې شول.

ځای: د ګوا ښار

کریسمیس
د هیواد ګوټ، ګوټ کې د بیالبیلو سیمه 

ايزو بدلونونو سره لمانځل کیږي، کريسمیس 
د ډيسمبر د میاشت تر ټولو لويه میله ده. 

کلیسا ګانې مزين کیږي او يو بل ته تحفې 
ورکول کیږي، کريسمیس د ځان سره داسې 

میله راوړي چې تر نوې کال پورې دوام 
پیدا کوي.

ځای: د هند سرتاسر

د اوږدې مښوکې لرونکي مرغه میله
په شمال ختیځ کې يو د لويو کلنۍ میلو څخه ګڼل کیږي، او دا 

میله د ناګالنډ د تود دود او کلتور ښکارندويي او هرکلی کوي. نوم 
يې د هغه مارغه دی چې په ايالت کې ورته لوړ اهمیت ورکول 

کیږي، دا میله د قبايلو ترمنځ اړيکې ښې کوي هنر او صنعت 
ورکې ستايل کیږي او نڅا پکې وي.

ځای: کسامه، ناګالنډ
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28
د 2019 کال اکتوبر, څخه د 2020 کال د فبروري 23 پورې

د2019 کال نومبر څخه تر

ران اوستاف
دا کلنی جشن د لیدونکو لپاره د کوچ ران ځانګړی فرهنګ او دوديز ژوند 
تجربه ورکوي. پدې کې السې صنايع او د سیمې هنري کارونه هم ښودل 

کیږي چې په محتاط ډول پروګرامونه ښکلي شوي. 

ځای: د کوچ لوی ران، ګجرات

د اوښانو پوشکار جشن
د پوشکار اوښانو، د څارويو او فرهنګي جشن د سفر لپاره د شور څخه 

ډک ډير غوره ځای دی چې په راجستان کې د پوشکار مقدس جهیل 
ترڅنګ نیول کیږي. دا جشن څو دوستانه سیالئ او فرهنګي پروګرامونه 

لري او يو ژوندي بڼه ځانته خپلوي.

ځای:  پوشکار، راجستان

د ونګاله میله
دا میله چې د 100 ډولونو میلې په نامه هم ياديږي، د 

میګالیا د تپو د ګارو قبايلو لخوا لمانځل کیږي. د سیمې 
کلیوال د میلې لمانځلو لپاره راټولیږي، چې د حاصل 
خیزه فصل يادونه وکړي. په دې میله کې موسیقي او 

نڅا وي او پام يې په دوديز او سیمه ايز ډولونو ډير وي.

ځای: د ګارو تپې، میګالیا

8
د 2019 کال د نومبر

د هند سرتاسره 
راتلونکې لمانځغونډې

د ګل عطر



د دوستۍ 
السونه

د امريکا متحده ايالتونو ته د لومړي وزير 
نريندرا موډي بريالی سفر

د ستورو وېشتل
د الهام اخیستنې څلور کیسې

د زرغون مسؤلیت
غر ختل او پايښت

the MasKeteers oF MaJuli
د  کې  ټاپو  لويې  ترټولو  سیند  د  هند  د 

هند ليدنقاب جوړول
33 ټوک  |  04 ګڼه  |  2019


