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د چټک بولیت ریل ټولیزه پراختیا نيش کیدالی له 

پامه وغورځول يش. مونږ  مته لرو او غواړه ترڅو دغه 

کارونه به هندوستان کې هم تررسه يش. 

د لګښت تحلیل هغه موضوع ده چې ډیر غور 

ته اړتیا لری او له وړاندې پدغه برخه کې کارونه 

تررسه شوي، او له جاپان څخه د %0.1 ګټې رسه د 

هندوستان لخوا د 88,000 کرورو هندوستان کلدارو 

پور هم له ډیر هرکيل رسه مخامخ شوی. د دغې 

پروژې اغیز به د سیمې خلکو باندې کېدای شی ډیر 

زیات وي. دغه پروژه ډیریو مسلکي او نیمه مسلکي 

کارکوونکو ته اړتیا لري، او د ودانولو په پړاو کې به 

د ډیریو ودانیزو کارکوونکو لپاره کار هم برابر کړي. 

لدې وروسته به کله چې عملیات پيل يش په ټیټې 

کچې به د سفر وخت کم کړي او تولیدات به زیاد 

کړي، او د ځمکې او ملکیتونو په مارکېټ او د 

ګرځندوی په صنعت باندې هم ډیر اغیز وي. 

یوه بله موضوع چې ورباندې ډیر زیات غور 

شوی دی، د ځمکې استمالک موضوع ده. د ميل 

ډیر چټک ریل رشکت )NHSRCL( پوهیږي چې 

ځمکه ډیره مهمه طبیعي رسچینه ده او اوس هم په 

هندوستان کې ډیر ټولنیز، اقتصادي او سمبولیک 

تړاو لري. د پروژې په لومړنیو پړاونو کې د ځمکې 

اړتیا ځکه کمه شوې چې د رېل پټلۍ به تر ډیري 

کچې له ځمکې پورته جوړه يش. د احمدآباد او 

ممبای ترمنځ له 508 کیلومرتو واټن څخه د رېل 

پټلۍ %92 )467 کیلومرته( به له ځمکې پورته وي. 

د 21 کیلومرتو پاته برخه په ممبای او د ممبای 

په ښارګوتو کې ده او په پام رسه ترځمکې الندې 

طرحه شوې ده. ځکه نو د ځمکې استمالک ډیر کم 

شوی دی. مونږ د عرض اړتیا هم 17.5 ته راکمه 

کړې، دغه عرض په دودیزو ریلونو کې له 35 تر 

40 مرتو پورې دی. 

په ټیټه کچه به د بولیت ریل د ځمکې 

او ملیکتونو په مارکیټ باندې ډیر زیات 

اغیز ولري

د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي او د جاپان صدراعظم شینزو آبې تیرکال په احمد آباد کې د بولیت ریل د تاریخي مراسمو په ترڅ کې
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ترانسپورت د هر هېواد په پرمختګ کې ډیره مهمه 

ونډه درلودالی يش. او دا یوه بې دلیله خربه نده چې 

ترانسپورت ته د یوه هېواد د “ژوند خط” هم ویل 

کیږي. هندوستان د نړۍ اووم لوی اقتصاد اوس 

په نړۍ کې هغه سیمه ده چې وده یې ډیره زیاته 

ده. د دې کچې ودې د دوام لپاره، د هندوستان 

حکومت د خپلې زیربنا او ترانسپورت په ودانولو کې 

ډیره پانګونه کړې ده. په تیرو دوو لسیزو کې، ډیری 

نوښتونه پشمول د طالیي درې اړخیزې ميل لویې 

الرې پروژه، د ریل ترانسپوريت دهلیز، او د میرتو 

ریل یو شمیر پروژې په ځانګړې توګه د ترانسپورت 

په برخه کې په الر اچول شوي دي. د دغو روانو 

کارونو په ترڅ کې تیرکال هندوستان یوه بله نوې 

پروژه هم پیل کړه، چې د هندوستان د لومړي 

چټک بولیت ریل پروژه ده او ممبای او احمدآباد 

رسه نښلوي. د دغې پروژې د بنسټ ډبره د 2017 

د سپتمرب په 14 په سربامايت کې د صدراعظم 

نریندر مودي او د جاپان صدراعظم شینزو آبې لخوا 

کېښودل شوه. دغې پروژې ډیره خوشايل رامنځ ته 

کړې، که څه هم د دغې پروژې د پلویانو او مخالفانو 

ترمنځ خربې اوس هم روانې دي. 

تر هرڅه لومړۍ زه فکر کوم چې دا مهمه خربه 

ده ترڅو د دې تیروتنې په هکله وضاحت ورکړ يش 

چې بولیت ریل د شتمنو مسافرو لپاره دی. پدايس 

حال کې چې پدې کې شک نشته چې د یوه بدیل 

ترانسپورت په توګه به د هغو کسانو لپاره چې اوس 

کوالی يش په الوتکه کې سفر وکړي، د بولیت ریل 

به هم ډیر اغیزمن خدمت تررسه کړي، خو د هغو 

خلکو لپاره چې شتمن هم ندي په وړو ښارونو کې 

لکه ویرار، بویسار، واپي، ولساد، بیلیمورا، آنند، 

بروچ او نورو کې به هم ډیر ګټور وي. د جاپان د 

چټک بولیت ریل مطالعاتو ښوديل چې په اقتصادي 

تولیداتو کې د چټک بولیت ریل اغیز په هغو سیمو 

چې د دغه ریل ستیشنونه لري اغیز یې ډیر لوړ 

دی، او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې له 

لویو ښارونو او د ښار مرکزونو څخه لرې پراته دي. 

هغه مسافرین چې لدغو ځایونو سفر کوي هغوی نه 

یووازې په کم وخت کې سفر تررسه کوي د هغوی 

په کوچنیو ښارونو کې نوي فعالیتونه تررسه کیږي، 

مرستې راجلبوي او بازارونه یې پراختیا مومي. هغه 

ستیشنونه چې د بولیت ریل رسه نښلیدلې ډیر 

انفرادي کسان، رشکتونه او صنایع راجلبوي، ځکه 

چې الرسسۍ ورته زیات دی او دغه کار د ځمکې 

او ملکیتونو د ارزښت لوړیدلو سبب ګرځي. پدايس 

حال کې چې د پروژې له فعالیدلو وروسته به دغه 

مثبت اغیزونه په رښتیا هم د قدر وړ وي، د جاپان 

د چټک بولیت ریل سره نښلول شوي 

ستیشنونه به د زیاتې السرسۍ له کبله 

ډیر زیات انفرادي خلک، شرکتونه او 

صنایع راجلب کړي
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لور د رېل 
د راتلونکې په پټلۍ

د هندوستان چټک بولیت ریل چې ممبای او احمد آباد رسه نښلوي، د خلکو 
لپاره به ډیري ګټې او فرصتونه وړاندې کړي

لیکواله:  آچل کهاري
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رنګه کمرک څو موخیز خواړه دي چې د دويب په 

لور د موسمی بدلون لپاره ډیر ښه کار کوي. کېدای 

يش له اوم یا پوخ څخه یې کار واخیستل يش، چتني 

ورڅخه جوړه يش، په یوه خوندور څښاک بدل يش، 

د کوچنیو شیرینیو په توګه جوړ يش او د ډبرې له 

مالګې رسه یا په نورو ډولونو ورڅخه خوند واخیستل 

يش. په عرصي پخلنځایونو کې، په شیرینیو کې د 

خوند برخو په توګه هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. 

په دودیزو هندوستاين خواړو کې، د هندوستان په 

سویل کې د رسام بیالبیل ډولونه لدغه خواړو څخه 

خوند اخيل. 

ګټې: د انتياوکسیدنت، ویټامین يس، ویټامین يب، 

پوتاسیم، مسو او فایرب ډیره ښه رسچینه د، او لږ 

شکر او تیزابونه لري. اوس هم د یو شمیر ناروغیو 

لپاره د کور ډیره ښه درملنه ګڼل کیږي.

موسامبي، ام اور 

کمرک کا پانه

برخې: 1 کمرک؛ 2 اومه ام؛ ½ 

موسامبي؛ درې کاچوغې بوره؛ ¼ 

کاچوغې د زیرې تخم، نینې شوي او 

میده شوي؛ ½ کاشوغې توره مالګه؛ 3 

د نعنا تازه پاڼې، یوه بله د تزیین لپاره؛ 

او یو څه مالګه 

طریقه: دوه ام پوست کړئ او 

وایشوی، موټ ورکړئ او یوې خوا ته 

یې کیږدئ. کمرک په نریو ټوټو پرې 

کړئ او یوه څلورمه برخه یې د تزیین 

لپاره پریږدئ. له موسامبي څخه تخم 

او اوبه وباسئ. موټ شوي اومه ام، 

ټوټې شوي کمرک او د موسامبي اوبه 

رسه یوځای کړئ، بوره، د زیرې نینې 

شوي دانو پوډر، توره مالګه، د نعنا 

پاڼې، معمويل مالګه، او د اړتیا وړ اوبه 

ورباندې اضافه کړئ. د نعنا پاڼې او 

کمرک ټوټو رسه یې تزیین کړئ، او 

ساړه یې وړاندې کړئ. 
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ګالن هغه خواړه دي چې پخوا هم لکه اوس د ورته 

دلیل لپاره ټولېدل: د لوږې له منځ وړلو او تغذیې 

لپاره. دا چې دغه خواړه لږ سودیم لري او ډیر غوړ 

دي، دغو خواړو ته د بې ګناهی احساس کولو خواړه 

ویل کیږي، او د هندوستان په پخيل کې یوه ډیر 

خوندوره برخه هم لري، او له کچالو او قورمې رسه 

ښه ترکیب جوړوي. 

ګټې: په طبیعي توګه د شکر، پروتین، اسکوربیک 

اسید او پهینول درلودلو رسه تر بادام، چهارمغز او 

کاجو پورته ګڼل کیږي.

کمرک )کرمبوال(
د دې ترڅنګ چې د ستورې بڼه لري، طالیي ژېړ 

د انتياوکسیدنت، ویټامین سي، 

ویټامین بي، پوتاسیم، مسو او فایبر ډیره 

ښه سرچینه د، او لږ شکر او تیزابونه 

لري. اوس هم د یو شمیر ناروغیو لپاره 

د کور ډیره ښه درملنه ګڼل کیږي

کېڼ خواته: د نینې 

شوي مکهانا یوه کاسه

کښته: د اوبو ګالنو یوه 

دسته او ګالن

مخامخ پاڼه: د کمرک 

تیرامیسو یوه برخه
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ګټې: دا خواړه چې د هندوستان خواړو لپاره د زرونو 

کلونو لپاره اصيل خواړه دي، دغه مېوه هم د درملنې 

ارزښت لپاره مشهور دی، او د بدن د طبیعي سړوايل 

ګټې هم لري.

امرنات
وړاندې تردې چې په عرصي نړۍ کې د ډیرو ښو 

خواړو په توګه وپېژندل يش، امرنات او 60 نور 

ډولونه یې، دا خواړه د یوه جادویي درملنې په توګه 

پېژندل کېدل چې کوالی يش د بې متې د عمر 

ډیروايل مخه ونیيس. دغه خواړه چې د راجګیرا او 

رام دانه په توګه هم پېژندل کیږي، ایورویدا یې د 

یوه مغذي خواړه په توګه پېژين او د هغو کسانو لپاره 

یې وړاندیز کوي چې له کمې وینې څخه رنځ وړي. په 

خواړو کې له امرنات څخه ګټه اخیستل اوس هم د یوه 

تازه توکي په توګه خپل ارزښت لري، خو له وچو دانو 

څخه یې کېدای يش د سهار یو ډیر ژر خواړه تیار يش.

ګټې: ډیره اوسپنه، زینک، کلسیم، فاسفورس او فایرب 

لري، او امرنات د یوه ارزښتناکه مغذي خواړو په توګه 

له کینوا څخه لوړه منره لري.

مکهانا )د اوبو ګالنو تخم(
دا چې کله او څرنګه دغه خواړه وموندل شول چې 

کېدای يش د سبزي خواړه په توګه د پروتین او 

نشایستې ډیره ښه رسچینه وي، ویل یې ستونزمن دي، 

خو که د هندوستان لرغونو لیکنو ته وګورو، مکهانا د 

کېدړې مغز په توګه هم پېژندل کیږي، او څو پېړۍ 

کیږي چې په هندوستان کې کرل کیږي. دغه ګل 

چې د ژمي په پیل کې غوړیږي، دغه کوچني سپین 

ډیره اوسپنه، زینک، کلسیم، فاسفورس 

او فایبر لري، او امرنات د یوه 

ارزښتناکه مغذي خواړو په توګه له 

کینوا څخه لوړه نمره لري
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سمهیتا، چې د سانسکریت یوه لرغونې لیکنه ده 

او د دودیز ایورویدیک درملنې په هکله ده، د دغو 

هر یوه خواړو په هکله نه یووازې د بدن لپاره د 

مغذي موادو رسچینې یادونه کوي، د دغو خواړه 

د ناروغیو د تاوانونو پروړاندې د بدن خونديتوب 

یادونه هم کوي.

بایل )د لرګي مڼه(
کله چې د کوملو لپاره د ښو خواړو په هکله خربي 

کوو، هیڅ خواړه بایل ته هیڅ خواړه ماته نيش 

ورکوالی. دايس ویل کیږي چې د موریا امپراطور 

آشوکا کله چې هغه د خپل یوه برید په ترڅ کې 

و د دغې مېوه بې سارۍ ارزښت موندلی و، او 

دا هغه وخت و کله چې یوه بزګر هغه ته د اوبو 

پرځای د دغې مېوې اوبه وړاندې کړې. که څه هم 

د دغې مېوې ګټې د تودو میاشتو لپاره مناسبې 

دي، خو د دغې میوې ویټامین، مرنال او انتي 

اوکسیدنت ترکیب څخه باید په ټولو موسمونو کې 

ګټه  واخیستل يش. که دا د ټینګې اوبو په ډول، په 

شیرینیو کې د خوند توکي په توګه یا د مربا )لکه 

د چاکلیټ په بڼه( وي، دا خواړه د نس ناستې، د 

کوملو ناروغۍ، د ګېدې زخم او په منځنی کچه د 

قبضیت لپاره هم د کور یوه ښه درملنه ده.

بایل د نس ناستې، د کولمو ناروغۍ، 

د ګېدې زخم او په منځنی کچه د 

قبضیت لپاره هم د یوې ښې درلمنې په 

توګه پېژندل کیږي

ښی خوا ته: د بایل چای

پورته: ټوټې شوي او 

په شیرینیو بدل شوي، 

کیدای يش بایل د یوه 

ډیر ژر خواړو په توګه 

هم وخوړل يش

مخامخ پاڼه: د امرنات 

حبوباتو خواړه له توتو او 

چهارمغز رسه
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خواړه
څو پیړۍ کیږي چې دغه خواړه زمونږ رسه دي او اوس هم 

د ښې روغتیا لپاره په هغه توګه ارزښتناکه دي لکه چې 
ډیری کلونه وړاندې و. مونږ د هندوستان اصيل څلورو ډیرو 

ښو خواړو په هکله څېړنه تررسه کوو چې پدغه موسم کې 
ستايس لپاره رضوري ګڼل کیږي 

لیکواله: مادهولیکا داش

د کور ښه

د مکهانا )د اوبو ګالنو تخم(، کمرک )کرمبوال/د 

ستورې مېوه(، بایل )د لرګي مڼه( او امرنات تر 

منځ څه ګډ دي؟ د دغو د ګډې کورنۍ ترڅنګ، 

ټول ډیر پخوانۍ تاریخ لري، لدغو خواړو رسه 

لیوالتیا، په ځانګړې توګه په هندوستان کې، له 

هغه حقیقت څخه رسچینه اخيل چې دغه خواړه 

ټول د ورات کا کهانه )د روژې نیولو خواړه( لکه د 

دوو ناورتراس مېلو د وخت خواړه هم دي، لدغو 

څخه یو یې د کال پدغه وخت کې ملانځل کیږي. 

لکه څرنګه حې موسم بدلیږي، یووازې اقلیم 

بدلون نه کوي، د انسان بدن هم ډیری وختونه 

د ناروغیو له کبله خپله کمزوري لري. د چاراک 

امرنات د حبوباتو 

خواړو په توګه ستايس 

د سهار خواړو لپاره 

یوه ډیر ښه خواړه 

دي، او له اینځرو 

او بادامو رسه ښه 

ترکیب جوړوالی يش
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فلمونو پشمول د جنون )1979( او کالیوگ )1981( 

چې د شیام بینیگل لخوا ډایرکټ شوي و، او اپارنا 

سین 36 چاورینگي )1981( چې مېرمنې یې هم 

پدې فلم کې ونډه درلوده، گویند نیهاالين ویجیتا 

)1982( او گیریش کرناد اوتساو )1984( فلمونو 

مالتړ وکړ.

په نړیوالو فلمونو کې
وړاندې تردې چې اوم پوري، انوپام کهیر او پریانکا 

چوپرا په بریا رسه نړیوالې سینام ته خپل “تگ” وکړ، 

شيش کپور له نړیوالو فلم جوړونکو لکه اسامعیل 

مرچنت او جیمز آیوري رسه په یو شمیر ډیرو 

مشهورو فلمونو لکه انگلیيس فلمونو هوزهولدر 

)1963(، شکسپیر واال )1965(، هییت اینډ ډست 

)1983( او این کستدي )1994(، او له امریکايي 

ډایرکټر کانراد رووکس رسه یې په سیدهارتا 

)1972( کې کارونه تررسه کول. 

نن ورځ، د پریتوي تیاتر په ممبای کې ډېر 

ښه ځای لري چې د پریتويراج کپور د خوبونو 

یوه نښه ده او د هندوستان په تیاتر کې د کپور 

کورنۍ یوه ارزښتناکه ونډه گڼل کیږي. د شيش 

کپور اوالدونه، سنجانا او کونال، په تیرو دریو 

کلونو کې د پریتوي روحیه ژوندی ساتلې ده، 

او دتیاتر د مینې لپاره په ډیري لېوالتیا رسه د 

کورنۍ مېراث پرمخ وړي، او دايس ښکاري چې 

دغه لېوالتیا یې له خپل پالر او مور څخه په 

مېراث وړی دی.

ششي کپور یووازې د شپږو کلونو و کله 

چې هغه د کوچني هنرمند په توگه په 

لویې پردې کې خپل کارونه پیل کړل
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وروسته یې بیا په آگ )1948( او آواره )1956( 

فلمونو کې څرگند شو. د یوه بالغ کس په توگه، 

نړۍ هغه ته د یاش چوپرا د دهرمپوترا )1961( 

په فلم کې د سینام تاریخ په یوې بلې برخې کې 

وروپېژندل شوه، دغه د هندوستان لومړنۍ فلم و 

چې د دوو هېوادونو بیلېدلو په هکله و. څلور کاله 

وروسته، هغه بیا له چوپرا رسه په وخت )1965( 

کې چې د بالیود د څو ستورو لومړنۍ فلم و کار 

وکړ. د یوه هرنمند په توگه، د دیوار )1975(، کبهي 

کبهي )1976(، جب جب پهول کهیل )1965(، 

هسینه مان )1969(، تریشول )1978( او دو اور دو 

پانچ )1980( په مشهورو فلمونو کې د هغه کارونه 

اوس هم ډیر د خلکو په یادونو کې پاته دي.

کپور بیا وروسته د تولید یو رشکت جوړ کړ 

چې نوم یې فلمواال و، او د هغه کارونه لکه د هغه 

د ورور راجکپور آر کې فلمونو په څېر نه و، او 

غوښتل یې ترڅو بدیلې او خپلواکې سینام رسه 

مرسته وکړي ترڅو خپل آواز ولري. هغه تر خپل 

وخت ډیر وړاندې و، کپور د یو شمیر ځانگړو 

د کور مالک )1963(
د دیوه هندوستاين ځوان او د هغه 

د مېرمنې کیسه ده چې د یوې 
ټولنیزې کمیډې کیسې په توګه یې 

ډیر شهرت پیدا کړ

شکشپیر واال )1965(
دا فلم په 50 او 60 لسیزې کې د 

جیفري او فیلستي کیندال د ژوند او 
سفرونه د کیسو په اساس جوړ شوی و

دیوار )1975(
د بالیود پدغه مشهور فلم کې شيش 
کپور او امیتابهچن د وروڼو په ونډو 

کې لوبېدلې دي

جنون )1978(
د روسکین باند لخوا د لنډې کیسې 
په اساس جوړ شوی دغه فلم، د ډیر 

ښه فلم لپاره یې ميل جایزه ګټلې

کښته: هرنمند په 

2011 کې له پخواين 

ولسمرش پراتیبا پتیل 

څخه د پدما بهوشن 

جایزه السته راوړي

مخامخ پاڼه: د کپور 

کورنۍ د پریتوي په 

تیاتر کې د دعا کولو 

په غونډه کې

حافظه دوتنې
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دغه هرنمند د پریتوي تیاتر د زده کړې په 

وخت کې د خپل راتلونکې ژوند له مېرمنې، د 

انگلستان هرنمندې جینفر کیندال رسه آشنا شو. 

د هغې پالر، جیفري کیندال، د شکسپريین تیاتر 

رشکت مسؤل و، چې د کپور راتلونکي تم ځای و. 

سنجانا وايي، “د 1960 په لسیزه کې زما پالر او 

مور په ټول هېواد کې د شکسپیریانا رسه سفرونه 

کول، او د شاعر متثیلونه به یې له ځان رسه وړل،” 

سانجانا نورې خربي رشیکوي او اضافه کوي، 

“ډیری وختونه ما فکر کاوه چې په ممبای کې د 

پریتوي تیاتر جوړول زما د مور نظر و، او اوس هم 

ډیری دا ډول فکر کوي. خو زما ترور فیلستي په 

خپل یاداښت کې له یوه لیک څخه چې له خپلې 

خور څخه الست راوړی لیکيل چې زما پالر خپل 

فکر له السه ورکړی او غواړي چې یو تیاتر جوړ 

کړي! زه فکر کوم چې هغه ډیره مینه درلوده ترڅو 

ټول عمر په تیاتر کې کار وکړي، هغه لدغه کار 

رسه ډیره مینه درلوده.”

د سینام پرده او وړاندې
دغه هرنمند چې د هندي سینام په “لومړنۍ 

کورنۍ” کې زېږېدلی، شیيش کپور یووازې د 

شپږو کلونو و کله چې هغه د سینام په لوېې پردې 

د کوچني هرنمند په توگه خپل کار پیل کړ، او 

کپور د فلمواال په نوم د تولید یو شرکت 

جوړ کړ، چې غوښتل یې ترڅو بدیلې 

او خپلواکې سینما سره مرسته وکړي 

ترڅو خپل غږ ولري
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له هغو کسانو سره چې 

هغه مرسته کړې، د هغو 

کسانو لپاره اندیښنه چې 

لده سره یې کار کاوو او 

د هغه سخاوت د هغه د 

شخصیت هغې برخې وې 

]چې[ هغه د عامو خلکو له 

نظره پټ ساتلې وې.

کله چې هغه خبرې کولې، د 

هغه په آواز کې یو ډول لوبه، 

د غږ بدلون چې نږدې نه 

اوریدل کېده شتون درلود، 

دا د هغه ښایست و او آرام 

بښونکی و

الره پرانیستل
سنجانا کپور چې د مرحوم هرنمند لور ده وايي، 

“هغه د پریتوي له تیاتر رسه یوځای شو چې د هغه 

د پالر دتیاتر یو رشکت و، او د ستیج مرستیال په 

توگه هغه باید ډیره هڅه کړې وای ترڅو پرمختگ 

وکړي، او هغه په دنده کې کارونه زده کول،”. 

هغه بیا وروسته د تولید مدیر، د تیاتر کالیو او 

څراغ طراح او په پایله کې یو هرنمند شو. ځکه نو 

تیاتر د هغه د ژوند یوه برخه وه، او د هغه کس 

یوه برخه وه چې هغه و. د فلم نقاد او لیکواله 

دیپا غالوت، چې په گډه رسه یې لدې هرنمند 

رسه د پریتويواال کتاب لیکلی، د هغه د ستاینې 

لپاره لیکي، “د پریتوي تیاتر ټیم په دریمه درجه 

ترانسپورت کې سفر کاوه، او ساده خواړه به یې 

خوړل. پریتويراج کپور خپلو زمنو ته ویل چې هغوی 

مزدوران ]کارکوونکي[ دي، او جگیدارس ]مالکان[ 

ندي.” ځکه نو دیپا غالوت د کپور آرام مزاج، 

انظباط او مهرباين د هغه د ودې کلونو رسه تړلې 

یوه برخه گڼي.

شبانه اعظمي

هندوستانۍ هرنمنده

امیتابچهن

هندوستاين هرنمند

پورته: هرنمند له 

خپلو دوو اوالدونو 

رسه، سنجانا )کېڼ 

خوا ته( او کونال )ښی 

خوا ته(

مخامخ پاڼه: شيش 

کپور ته په 2015 کې 

په پریتوي تیاتر کې د 

دادا صاحب پهالکې 

جایزې ویاړ ورکړ شو
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ښاغلی
د خپل پالر د تیاتر په رشکت کې د ستیج مرستیال 

له دندې څخه د هندوستان په یوه ډیر ښه هرنمند او 
پرودیورس بدلېدل، شيش کپور د خپل هرن مینې رسه ژوند 
کاوه، بدیله سینام یې تجربه کړې او نورو ته یې یو ډېر ښه 

مېراث پرې ایښې دی

لیکواله: ناندیني ډي ترایپايت

یو هرنمند او

مېرې پاس ما های. د هندوستان په فلمونو کې 

د څلورو ساده کلمو دغه ډول بشپړې او مشهوره 

اصطالحگانې، چې د لوړې ونې امیتابچهن یې 

چوب کړ او د سینام د تاریخ یوه برخه وگرځېدله، 

ډیري کمې اورېدل شوې. دغه کلمې د شيش 

کپور لخوا، چې برېښېدونکې سرتگې، ډکه خندا 

او د تیاتر نابغه و د )1975( د دیوار په فلم کې 

ویل شوي. د کپور په دریو وروڼو کې کرش ورور، 

هغه د 2017 د دسمرب په میاشت کې لدې نړۍ 

والړ، او له هغه څخه نه یووازې د سینام په نړۍ 

کې د تیاتر په ستیج کې هم چې د هغه لومړنۍ 

مینه وه، ډیر ښه مېراث پاته شوی.
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چې زمونږ ټنی د نوي کولو وړ له رسچینو لکه 

د کوپرې له لرگې، د ماهي غوږ او لرگې څخه 

السته راوړي. او پدغو کارونو کې مونږ ظاهري 

حالت او اخالقو ته ژمن یو. د دې پرځای ترڅو 

له پالستیک او د ډیري انرژۍ له حرارت څخه 

کار واخیستل يش، مونږ له اړولو کار اخلو 

ترڅو په آسانه توگه منظمې بڼې جوړې کړو. د 

مرصف کوونکو لپاره دوام هم مهم دی، او ډیری 

کمیسونو دايس تړل کیږي ترڅو د انسانانو د 

بدن طبیعي بدلون ته اجازه ورکړي. 

د فیشن د یوې طراح په توگه، زما فلسفه 

دا ده ترڅو د هرنمندانو د ژوند مالتړ وکړم که 

څه هم زه له ډیرې پرمختللې تیکنالوژې څخه 

کار اخلم او د چاپیریال دوام فیشن لپاره نوښټې 

طرحو الرو په لټه کې یم. دغو ټکو ته په پام رسه 

ما د وملارک نړیوالې جایزې لپاره خپل کارونه 

تولید کړل، هغه ټولگه چې د آسرتالیا مرینوس 

وړۍ او د هندوستان هرنمندان یې ستایيل دي. 

او زما بریا اوس هم د دواړو ستاینې په مانا ده. 

زما ټول الهامونه د بودیس بنسټ د ودې لپاره 

خدمت کول دي او زه په کراره رسه د هغو 

ځانګړو کسانو لپاره د فیشن طراحي تررسه کوم 

ترڅو د اوږدې مودې لپاره ورڅخه کار واخيل.  

زما فلسفه دا ده ترڅو د هنرمندانو د 

ژوند مالتړ وکړم که څه هم زه له ډیرې 

پرمختللې تیکنالوژې څخه کار اخلم

د سچدیوا وړونکې ټولگه چې د 2017 – 2018 د وملارک نړیوالې جایزې په ترڅ کې نندارې ته وړاندې شوې
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توضیح ورکړ شوې. محمدي چې یوه منظمه 

او سخته مېرمن وه، په عین وخت کې د 

هغې کارونه د لیکو له الرې د طبیعي پدیدې 

انرژۍ او خوځښت ته الر پرانیزي. زما په 

کالیو کې، دا انرژۍ په څو ډولونو متثیل 

شوې. لومړۍ، د تیره جوړښت خو ښایسته 

جزییاتو چې د اړول شوي او هنديس رنگ په 

بڼه وړاندې شوي. دویم، زما په کارونو کې 

له لیکو څخه کار اخیستل شوی ترڅو د کانتا 

دودیزې گلدوزی له الرې د وخت، ځای او 

برش ژوند او طبیعت په هکله معلومات ترالسه 

يش. د هاملیا د کولو په ښارگوټي کې، ما له 

اوبدونکو رسه کار وکړ، هغوی ډیری وختونه 

بڼې له گراف څخه راخيل. ما گراف پرېښود، 

او د افقي لیکو دودیز تخنیک څخه مې کار 

واخیست، پدغه تخنیک کې تارونه په الس 

باندې د قاتونو منځ کې اضافه کیږي ترڅو 

یوه بڼه جوړه يش. دغه کار د طراحۍ د یوه 

گډ او د خوښې وړ کار ته الر پرانیستله.

د رنگونو لپاره، ما د مهارشرتا په 

سوانتوادي کې له طبیعي رنگ رسه کار کړی، 

هغوی خپل ټول رنگونه له طبیعي رسچینو 

څخه السته راوړي. د رنگ دغې رسچینې 

ډیری وختونه په ایورویدا کې د اجزاو په توگه 

کارول کیږي، چې زهري عنارص نلري او د 

پوستوکې لپاره بې رضره دي. د رنگ له پاته 

شونې څخه د پارو په توگه کار اخیستل کیږي 

او اوبه یې نباتاتو ته ورکول کیږي. 

د کمیس لپاره، زمونږ چلند پدې مانا و 

زه د دې په اهمیت پوه شوم ترڅو د 

نوي کولو دودیز تخنیکونو له الرې په 

فیشن کې د مصرف کوونکو پاته شونو 

لپاره د حل الر پیدا شي

 یوه موډله د سچدیوا یوه طرحه وړاندې کوي
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څخه الهام اخیستی، او په ځانگړې توگه د آزاده 

کالیو چې د پطلون او ملنو پررس اغوستل کیږي. 

د ناوتچ فزیکي ښایست، ښځینه بڼه او ځواک 

لپاره ما د کمیس د پورتني برخه له طرحې څخه 

کار اخیستی، ترڅو د ښځینه هویت د ځواکمنې 

ژبې په هکله څه ووایم. دغو مېرمنو د رسو او 

سپینو زرو زیورات اغوستي و او کله چې نڅا 

کوله سپک ښکارېدل، او د هغوی ښایست او 

مذهبي احساس ته یې پراختیا ورکوله. زما په 

ټولگه کې، د رسو او سپینو زرو تارونه د مرینوس 

له وړیو رسه د یوه ایټالیوي کارخونې لخوا اوبدل 

شوي، ترڅو یو ځالنده جوړښت او ښه رنگ 

ورکړي.   

زما د طراحۍ په کارونو کې لیکې او هندسه 

یوه دوامداره بوختیا ده. د دغې ټولگې لپاره، ما 

د هندوستان له یوې هرنمندې نرسین محمدي 

)1937 - 1990( څخه الهام اخیستی، د هغې د 

لیکو پراساس نقاشیو، چې لیکې یې ډیر د پام وړ 

دي، چې “په جوړښت کې د شعر” په بڼه ورته 

زما په ټولگه کې، رنگونه د انرژۍ 

رنگینې الوتکې دي، او د لیکو له الرې 

بڼه او جوړښت ورکوي
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زما د وملارک نړیوالې جایزې لپاره، د پیل 

په کارونو کې ما د هندوستان د احساساتو 

هرنمند تایب میهټا )1925 - 2009( له کارول 

شوي رنگونو څخه کار واخیست. هغه د لیدلو 

وړ یوې ژبې ته وده ورکړې ترڅو د یوه نوي 

خپلواک هندوستان روحیه وړاندې کړي. 

میهټا چې د رنگ احساسايت غربگون رسه یې 

ډیره لېوالتیا درلوده، هغه له خالصو رنگونو 

څخه کار اخیستی ترڅو د برش وضعیت 

وښيي. زما په ټولگه کې، رنگونه د انرژۍ 

رنگینې الوتکې دي، او د ځواکمنو لیکو او په 

ځیر رسه وررسه کار کول د مرینوس وړیو ته 

بڼه ورکوي. 

د بڼې لپاره، ما د هندوستان د ناوتچ 

)مسلکي نڅاکوونکي چې د نڅا دودیزې بڼې 

تررسه کوي( د نڅا کوونکو له رپېدونکو کالیو 

پورته او مخامخ 

پاڼه: یوه موډله چې 

د سچدیوا د بودیس 

یوه طرحه نندارې ته 

وړاندې کوي

فیلیپ لیم

په امریکا کې میشت یو طراح

له اجزاو څخه تر رنگونو 

پورې تر کارونو او ټول، د 

]سچدیوا[ ټولگه په رښتیا 

هم د یوې عصري مېرمنې 

استازیتوب کوي

منیش ملهوترا

د هندوستان یو طراح

بودیس د بدلون وړ، 

سوداگرۍ ارزښت او 

نوښت لپاره لوړه نمره 

وړې... مونږ لېواله یو 

ترڅو دغې طرحې په 

نړیوال بازار کې ومنل شي
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یو شعر
د دوام لپاره

د هندوستان دودیز هرنمندان او د آسرتالیا مرینوس وړۍ یې رسه یوځای کړي، راوچیکا 
سچدیوا د هندوستان لومړنۍ مېرمنه شوه ترڅو د 2017 کال د وملارک نړیواله جایزه 

وگټي. هغه تاسو ته د خپلې طرحې فسلفې په هکله لنډیز وړاندې کوي. 

لیکواله: راوچیکا سچدیوا

کله چې ما د وملارک د نړیوالې جایزې په 

هکله معلومات ولوستل، زما په یاد راغلل هغه 

وخت چې زه کوچنی وم څرنگه به زما انا زما 

لپاره د کانتا بړسنت جوړوله، او د زړو ساریو 

ټوټې به یې په الس رسه په دقیقه توگه یوبل 

رسه گنډلې. 

دا هغه د قدر وړ یاد و چې زه یې وهڅومل 

ترڅو له ښو مرینوس وړیو څخه کار واخلم او 

د کانتا د وړیو تارونه جوړ کړم، او د دغه کار 

لپاره ما د هندوستان په ممبای کې د لوړې 

کچې د بیا نوي کولو له تاسیساتو څخه کار 

واخیست. کله چې ما دغه تارونه په خپل 

کارونو کې وکارول، زه د دې په اهمیت پوه 

شوم چې په فیشن کې د مرصف کوونکو پاته 

شونې ته څرنگه د حل الر پیدا کېدالی يش 

ترڅو د بیانوي کولو دودیز تخنیک رسه تړاو 

پیدا کړي، او دا چې د کالیو مذهبي ځواک 

کې کلتوري باورونه او زمونږ په روغتیا باندې 

د دې اغیز څرنگه دی. د هرنمندانو هرن د 

کم خوځښت فیشن اصولو استازیتوب کوي، 

ځکه نو ما د هاملیا د غره په ملنو کې او 

مرکزي هندوستان کې له اوبدونکو رسه کار 

وکړ. ما هغوی وهڅول ترڅو د دودیز تخنیکونو 

پرځای یو غیردودیز چلند غوره کړي. پدايس 

حال کې چې ما د اغوستولو وړ کالیو اساس 

لپاره له نرمې خیاطی رسه لېوالتیا درلوده، زه 

د هندوستان د دودیزو کالیو د آرامی او د 

کارونې وړ بڼې، په ځانگړې توگه د هغو کالیو 

چې د ټوکر په بڼه لکه سارۍ او دهويت دي هم 

دې کار ته وهڅومل. 
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روچیکا سچدیوا د 

2017 – 2018 د 

وملارک نړیوالې 

جایزې رسه لیدل 

کیږي، او دوې موډلې 

هم وررسه والړې دي 

چې د هغې کايل یې 

اغوستي
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له مخکښو کسانو څخه دی، پدې وروستیو کې دغه 

هرن ډیر نوښتې بعدونه ځانته غوره کړي. پدغو کې 

ورته کیسې او له احساساتو ډک د کیسو ویل او 

دیجیتيل نوښتونو رسه، د هندوستان موسیقي ډیر 

اوږد مزل وهلی. دا موسیقی نور تر ژوند لویو دسیسو 

رسه تړاو نلري چې د بیلگې په توگه د متې وړ، مینې 

او مېلو رسه وړاندې کېدل. د دنیش کهمباتا گاندهي، 

د موسیقی تیاتر، چې د مهنداس کرمچند گاندهي 

د ژوند په هکله دی، غوره کړي ترڅو د دغه کس 

د ژوند په هغو برخو کار وکړي چې په هکله یې لږ 

اوریدل شوي. 

پدايس حال کې چې خان او کهمباتا د ځانگړې 

موسیقی د اهمیت په هکله یوبل رسه موافق دی، 

کهمباتا د جاز له ترکیب، د هندوستان دودیزې 

بهاجان )مذهبي سندرو(، گوجرايت کلیوايل موسیقی 

او ډب ستیپ یا د نڅا موسیقی څخه کار اخیستی! 

دا د هندوستان موسیقی په تیاتر کې یو بل خوځښت 

گڼل کیږي، چې د موسیقی او نڅا لرغوين، کلیوايل 

او نړیوالې بڼې رسه یوځای کیږي. کهمباتا توضیحات 

ورکوي، “هر برخه پدې مانا ده ترڅو د یوې ځانگړې 

برخې په احساس باندې ټینگار ويش. کله چې گاندهي 

د سویيل افریقا په یوې محکمې کې د مدافع وکیل په 

توگه راڅرگندیږي او کله چې د خپلې لنگوټې ایستلو 

لپاره د قايض امر نه مني، د ستیج پررس باندې ټول 

کرکټرونه د جاز غږولو باندې پيل کوي، او له موسیقی 

رسه نڅا د متثیل آسیايي بڼه متثیلوي،”.

د هندوستان تیاترته د نړیوال تیاتر موسیقی 

عنارصو هم الر پیدا کړې. ویزکرافت زنگوره، چې 

د هریانا په گوروگرام کې د خوبونو په سلطنت کې 

نندارې ته وړاندې شوی، د هندوستان لومړنۍ 

موسیقي تیاتر و چې د امریکا برودوې خوند څخه یې 

کار اخیستی و. دغه تیاتر چې د ویزکرافت لخوا تولید 

شوی، له بالیود څخه الهام اخیستلې پدغه تولید کې 

له هایدرولیک او له ایل اي ډي پردو څخه هم کار 

اخیستل شوی ترڅو په ستیج باندې موقیعتونه او 

متثیلونه خلکو ته وړاندې کړي. 

او پدغو کې کیسې هم شتون لري. پدايس حال 

کې چې د مغل اعظم او گاندهي کیسې د هندوستان 

له ښو پېژندل شوو کیسو څخه کار اخیستی، د ډیرو 

لیدونکو نړیوالې کیسې چې هره ژبه او کلتور وررسه 

آشنايي لري هم په نوي بڼو راڅرگندیږي. د تیرو 

دوو کلونو په ترڅ کې، د دیزين د برودوې موسیقی 

بیوټي اینډ د بییست او االدین د هندوستان ستیجونه 

ته راوړل شوي. پدايس حال کې چې دواړه کیسې د 

هندوستان له پولو دباندې دي، دغې کیسې بیا د 

هندوستان متثیل کوونکو، د نڅا استادانو او موسیقی 

غږونکو لخوا د دغه هېواد لیدونکو لپاره بیرته جوړې 

شوي. کهمباتا وايي، “په هندوستان کې تیاتر د اجرايي 

هرن یوه ډیره ځواکمنه بڼه ده. د تیاتر موسیقی په 

توگه، مغل اعظم هغه کسان هم تاالر ته راجلب کړل 

چې تیاتر ته نه تلل، ځکه چې دغه یوه مشهوره کیسه 

وه. زنگوره او جمرو بیا د هغو لیدونکو لپاره په زړه 

پورې وه چې د یوې نوې کیسې په لټه کې و. او دا 

یووازې یو پیل دی.” او کهمباتا هېله مند دی چې د 

هندوستان موسیقی به په راتلونکو کلونو کې ډیر مینه 

وال ځان ته راجلب کړي.   
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پورته: د گاندهي 

د موسیقی له تیاتر 

څخه یوه برخه

کېڼ خوا ته: له مغل 

اعظم څخه یوه برخه
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د ساعت په حرکت 

له پورته: جمرو د 

تیاتر یوه موسیقي  چې 

د هندوستان مشهور 

سندرغاړي کیشور 

کومار د ژوند پراساس 

جوړه شوې؛ د دیزين 

هندوستان بیوټي اینډ د 

بییست  کې د هندوستان 

هرنمندانو متثیل کړی؛ 

د گاندهي د موسیقی په 

تیاتر کې هڅه شوې ترڅو 

د گاندهې د ژوند د لږ 

پېژندل شوې برخه باندې 

مترکز ويش; زنگوره څخه 

یوه برخه
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یوه نوی غږ
نڅا، ډرامه، دیجیتيل نوښتونه، او ډولونه چې د هندوستان 
له بیالبیلو برخو او نړۍ څخه اخیستل شوي، د هندوستان 

عرصي موسیقي له هیلو ډک راتلونکی لري

لیکواله: رشباستي مالک

د یو څو شیبو لپاره تاالر په توره تیاره بدل شو، او ما 

گامن کاوه چې د ستیج شیان بیرته تنظیم کیږي. زه 

چمتو وم ترڅو په مته اوسم او د مغل امپراتور اکرب 

د ماڼۍ هره هغه برخه وگورم چې ډایرکرت غوښتل. 

څراغونه بیرته روښانه شول، او زه ډیره خوشاله شوم. 

زما د ښیښو ښایسته ماڼۍ ډیره خوښیږي چې په 

عرصي هندوستاين موسیقی کې بیرته راژوندی شوې. 

وروسته بیا د وزرونو ترشا انارکيل راښکار شوه او بیا 

یې د هندوستان یوه مشهوره سندره جب پیار کیا تو 

ډرنا کیا یې په ډیره ښه توگه وړاندې کړه. ما په ډیره 

لېوالتیا ورته غوږ نیولی و او متثیل کوونکې نه یووازې 

د سندرې دقیق شعرونه ویل په نڅا کې بیالبیل 

احساسات هم وړاندې کول. ځکه نو ډایرکرت فیروز 

عباس خان د هندوستان د فلم جوړونکي کې آصف 

مهم هرن، مغلم اعظم )1960( یې بیرته په ستیج باندې 

راژوندی کړ.   

خان وايي، “ډیری پدې نه پوهیږي چې په اصل 

کې د فلم کیسه د تیاتر د یوه متثیل په توگه لیکل 

شوې وه. ځکه نو د دې کیسې ډیري برخې د تیاتر 

متثیيل بڼې لري.” خان چې د هندوستان د موسیقی 
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شته ادبیاتو رسچینه د تیرو 1,000 کلونو لپاره 

مؤثق شواهد وړاندې کوي. کوالسیکارا ورمان، د 

چیره سلطنت یو پاچاه چې باور کیږي په 9 پیړۍ 

کې سلطنت کړی دی، کودیاتم ته د نوي ژوند 

ورکولو اعتبار لري، او د ویدوشاکا یا جیسرت په 

څیر عنارص یې هم معريف کړي، هغه په ماالیامل 

ژبې خربي کويل، او په ځواکمنو مالتړ کوونکو 

باندې یې ټوکي کويل او د ټولنې ستونزو ته به یې 

اشاره کوله. د پیل ټوکو، ټولنیزو تبرصو او سیمه 

ایزې ژبې دغه هرن ته نوې بڼه ورکړې. 

په دودیزه توگه کودیاتم د څو شپو په ترڅ 

کې وړاندې کېدله. او د دغې ډرامې یوه انفرادي 

متثیل کوالی شول تر یوې میاشتې ډیر وخت 

ونیيس. ځکه چې پدې کې د متثیلونو ډیري لوړې 

کچې توضیحات شامل و، چې د متثیل کوونکو د 

متثیل په وړتیا پورې تړاو درلود. نن ورځ متثیلونه 

لنډ شوي، او هرنمندان ډیری وختونه لنډې بڼې 

وړاندې کوي او د رضورت له کبله نوي کارونه منځ 

ته راغيل. د بیلگې په توگه، نانگیرا کوتو، د نڅا 

یوه برخه چې د نامبیر مېرمنو لخوا تررسه کیږي، 

د کودیاتم اجرا یوه مهمه برخه گڼل کیږي. اصيل 

موخه یې دا ده ترڅو نیروانا وړاندې کړي. خو د 20 

پېړۍ وروستیو کلونو وروسته، نانگیر کاتو تر ډیري 

کچې د یوه انفرادي متثیل په توگه تررسه کیږي، او 

هرنمندانو د دراوپادي او سیتا او پروايت په څیر د 

ځواکمنو مېرمنو کرکټرونو ته وده ورکړې. د نانگیر 

کاتو ښه پېژندل شوي هرنمندانو کې اوشا نانگیرا، 

ایندو جي او کاپيال وینو شامل دي. 

له کودیاتم سره د ملگریتا 

موسیقی اصلي وسیله د میزاو په 

نوم د مسو یو ډهل دی
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د کرکټر په ژوند کې د تیرو کړونو او وضعیتونو په 

هکله خربي کوي ترهغه وخته پورې دا کار تررسه 

کوي کله چې ډرامه پیل يش. متثیل کوونکی آزاده 

دی ترڅو د تخنیک په منځ کې خپل نوښت هم 

منځ ته راوړي، او له نورو محتویاتو څخه غوره 

کړي ترڅو ډرامې ته ښایسته بڼه ورکړي.  

د کودیاتم رسه د ملگرتیا موسیقی وسیله د 

میزاو په نوم د مسو یو ډهل دی چې یوه دایروي 

بڼه لري او خوله یې پوښل شوې. د میزاو دوه ډهل 

وهوونکي په دواړو السونو رسه ډهلونه وهي ترڅو 

د ډهل بیالبیل غږونه، د غږ کچې او بڼې راوبايس. 

د موسیقی یوه بله وسیله ایداکا نومیږي، د شگو 

ساعت په بڼه یو ډهل دی چې د یوه کوچني لرگي 

رسه وهل کیږي، او د اوسپنې دوې وړې وسیلې 

هم وررسه وي. د کودیاتم د سندرو تخنیک ډیر 

ډويل بڼه لري، او پدې ډرامې کې له موسیقی رسه 

د شعرونو ویل، او د کلمو اوږدول هم شامل دي. 

پدايس حال کې چې ویل کیږي د کودتیاتم 

دود تاریخ نږدې 2,000 کلونو ته رسیږي، خو د 

کېڼ خوا ته: د کودیاتم 

ډويل متثیل د څیرې او 

سرتگو بیالبیل حرکتونه 

لري

الندې: مارگي مادو 

چکیار په یوه متثیل کې 

د راوانا په توگه

مخامخ پاڼه: د کودیاتم 

یو متثیل کوونکی 

د راوانا متثیل کوي 

پدايس حال کې چې 

ډهل وهوونکي یې ترشا 

ډهلونه وهي
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څخه کار اخيل. ډهل وهوونکي که څه هم د متثیل 

کوونکو ترشا ځای لري، خو بیا هم کوالی يش ترڅو 

د هرې گوتې د خوځښت او د سرتگو د هر حرکت 

په مته اويس، او د یو ډراماتیک غږ ساحه منځ ته 

راوړي. د طبیعت پیچلی استازیتوب، او د کرکټرونو 

بیلوالی په پاملرنې رسه د رواين مطالعې جوړښت 

څرگندوی دي چې د کودیاتم یوه اجرا د ليدونکو او 

نورو هرن خوښوونکو لپاره یوه ځواکمنه تجربه ده.

د ډرامو موضوعگانې د سانسگریت د مشهورو 

لیکواالنو لخوا لیکل کیږي چې د هندوستان له 

لرغونو کیسو اخیستل شوي. د یادونې وړ ده چې د 

نڅا دا ژوندی بڼه د 1900 په لومړیو کلونو کې د 

یوه اديب تاریخي پېښې مسؤلیت رسه هم تړاو لري، 

د کودیاتم په دود کې 13 ډرامې وپېژندل شوې چې 

پوهان یې له بهاسا رسه تړيل بويل، او د سانسکریت 

د د ډرامو ډیري لرغوين کیسې گڼل کیږي. تردغه 

وخته د دغه ډرامو د کیسه لیکونکي کارونه له منځه 

تليل گڼل کېدل. پدايس حال کې چې دغې ډرامې د 

کودیاتم په لست کې شتون لري، خو په اوس وخت د 

تیاتر د عرصي ډلو لخوا هم تولید کیږي. 

په اصل کې دغه نڅا په کوتهامباالمز )د کیراال 

د معبدونو په تاالرونو( کې وړاندې شوې، د کودیاتم 

یوه اجرا له مذهبي احساس رسه تړاو لري. د ستیج 

مخ ته په مرکز کې د تیلو یو څراغ ډیر مهم گڼل 

کیږي. د پیل په کارونو کې د څراغ لگول، د اوبو 

پاشلو رسه د ستیج صفا کول، او په خربو او سندرو 

رسه ډرامه او اصيل کرکټر لیدونکو ته ورپېژين. 

ځینې حرکتونه د متثیل کوونکي لخوا د یوې پردې 

ترشا چې په الس نیول شوې تررسه کیږي. داچې 

ځینې مراسم د لیدونکو له نظره پټ ساتل شوي د 

دغه هرن له مذهبي برخې برخې رسه تړاو لري.

د دغه اجرا یوه ځانگړې برخه نیروانا ده، چې تر 

ډرامې وړاندې د پېژندلو برخه ده. یو اجرا کوونکی 

د کودیاتم یوه اجرا له مذهبي احساس 

سره تړاو لري. د ستیج مخ ته په مرکز کې 

د تیلو یو څراغ ډیر مهم گڼل کیږي

کېڼ خوا ته: د 

کودیاتم متثیل کوونکې 

کاپيال وینو په ستیج 

باندې متثیل کوي

مخامخ پاڼه: د 

کودیاتم یو متثیل 

کوونکی تر متثیل 

وړاندې پرمخ باندې 

میکاپ څخه کار اخيل
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کېڼ خوا ته او 

مخامخ پاڼه: د 

کودیاتم د متثیل 

کوونکو یوه جوړه
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د کودیاتم بڼې د سانسکریت لروغونې نڅا چې د ډولې 
کیسو ویل او څو پوړیزه پیچلتیا لري، د لېدونکو او تررسه 

کوونکو لپاره یوه ځواکمنه تجربه گڼل کیږي 

لیکواله: انجانا راجن

ډرامه او ژمنه

هغه کرکټرونه چې زمونږ تروخت او ځای وړاندې 

دي؛ هغه غږونه او ځایونه چې مونږ یې هره ورځ 

گورو؛ او هغه ننداره ده چې بیانول یې ستونزمن 

کار دی. دا کودیاتم ده او )ځینې وختونه د 

کوتیاتم په څېر لیکل کیږي(، دا نڅا د کرياال د 

لرغوين سانسکریت د نڅا ډرامې یوه بڼه ده چې 

د برشیت د غږیزې او معنوي سرتو هرني کارونو 

په توگه د یونسکو په لست کې هم ثبت شوې 

ده. د “کودیاتم” کلمه ژباړه “یوځای متثیل کول” 

دي خو د دغې نڅا ساده نوم د پیچلتیا له پوړونه 

رسه مخالف دی. دغه نڅا چې ډراماتیک مېکاپ، 

حیرانوونکې د رس کايل او د تیاتر کايل لري، او د 

ځانگړي ډهل ملگرتیا وررسه ده، هره نڅا کوونکې د 

یوې بیلې نړۍ پیام راوړونکې ده، او له هغه وخت 

څخه کیسې وايي کله چې انسانانو، خدایاتو او 

دیبانو رسه کتل او یوځای کېدل. 

د کودیاتم مهمه نښه ابهینایا یا د متثیل ډويل 

تخنیکونه دي، چې د السونو خوځښتونو د کلمو له 

اوږده لست، د بدن له یو شمیر بیالبیلو حرکتونو، د 

څېرې او سرتگو څرگندونو، او د سا ایستلو مترینونو 
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د موسیقی په هکله وايي چې موسیقی د کوچنیانو 

له فزیکي حالت رسه هم مرسته کړې. جایرشي له 

مونږ رسه خپله تجربه رشیکوي، “ له هر ځانګړي 

کوچني رسه چې ما له موسیقی رسه وررسه اړیکه 

نیولې، موسیقی ته د پای یوه يش په توګه کتيل، 

چې دا یو بې سارې تجربه ده.”

پروفیسو ټي اس ساتیاوايت، د کارناتیک 

موسیقی یو بل متخصص، عموماً د راګونو د 

درملنې وړتیاو رسه په خپله تجربه کړې او دا یې 

مونديل دي چې لدغو څخه ځینو د اوریدونکو 

د رسدرد او د وینې فشار منظم وايل رسه مرسته 

کړې. د هغې د تجربې په اساس هغه راګونه چې 

کوالی يش لوړ فشار کمولو رسه  مرسته وکړي، 

ساما، شنکهاربارانام، آسویري او نیالمباري دي. 

هغه توضیح ورکوي چې د هغې تجربې د کوم 

طبي ثبوت بڼه نلري. هغه دا خربدارۍ هم 

ورکوي چې نيش کېدای د موسیقی درملنې لپاره 

طبي درمل پرېښودل يش، او د هرې درملنې 

تجربه اغیز لپاره باید له ډاکټر رسه مشوره ويش. 

ډاکټر کیرتانا کونیکوالیا، د کارناتیک یو بل 

مشهور سندرغاړۍ وايي، “په انرتنت کې په 

زرګونه مضمونونه شتون لري چې د موسیقی 

درملنې قوې په هکله خربي کوي. کله چې یو 

کس په بدن او فکر باندې د موسیقی اغیز په 

هکله خربي کوي، یو شمیر حقیقتونه باید په پام 

کې ونیول يش. نوټونه، غږ، د موسیقی رسعت 

او وخت، د بیلګې په توګه، لکه څرنګه چې یو 

کس خوند بدلوي، هغه شی ُچ په کوچینوايل 

کې خوښيږي کېدای يش اوس د خوښې وړ نه 

وي، ځکه نو د درملنې اغیز یې توپیر لرونکي 

بڼه لري.”

پټي اس ساتیاواتي، د کارناتیک موسیقی 

متخصص موندلي چې ځینې راګونه 

د سردرد او د وینې فشار کمولو سره 

مرسته کوالی شي 
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راګونه دا دي، هیندول، دیپک، رشي، میغ او 

مالکاوس، لدغو څخه نور ټول راګونه اخیستل 

شوي. ویل کیږي چې کېدای يش هیندول ته غوږ 

نیول د روماتیزم درملنې رسه مرسته وکړي؛ رشي 

کېدای يش ستوماين کمه کړي او آرامتیا راوړي؛ 

او مالکاوس کیدای يش تبه او د ګېډې ځینې 

ناروغیو درملنې رسه مرسته وکړي. 

یو شمیر کارناتیک او هندوستاين لرغونو 

موسیقی غږونکو د موسیقی د درملنې اغیزونه 

تجربه کړي. د هندوستان مشهور ویلون غږونکي 

کاال رامنات په امریکا کې په منظمه توګه له هغو 

کوچنیانو رسه چې د رسطان په ناروغۍ اخته 

دي اړیکي نیيس، هغوی ته ویلون غږوي او د 

خپلې موسیقی د برخو ثبونه ورته لیږي. د هغوی 

ساتونکو دا تایید کړي چې دغې موسیقی ته غوږ 

نیول د کیموتراپي درد کموي او کوچنیانو خوب 

وړي. د هیتام بنسټ، چې څو کلونه وړاندې د 

کارناتیک موسیقی غږونکی بامبای جایرشي لخوا 

تاسیس شوی، په هغو کوچنیانو باندې چې ذهني 

کمزورۍ لري د موسیقی اغیز تجربه کوي. د دغه 

بنسټ څیړونکو دا تایید کړې چې اغیز فوق العاده 

دی، چې د یوې مودې په ترڅ کې ښکاره کیږي. 

الندې: مببای جایرشي

مخامخ پاڼه )د ساعت په 

حرکت له پورته کېڼ خوا 

ته(: د هندوستان موسیقی 

وسیلو لکه طبلې؛ هارمونیم؛ 

رسود؛ او سنتور ته غوږ 

نیول باور کیږي چې د 

درملنې اغیز لري

هیندول
یو لرغونۍ راګ چې د پرسيل له 

موسم رسه تړاو لري، هیندول د 

شاميل هندوستان دود په منځ کې 

پروت دی

رشي
دغه راګ چې له خدای شیوا رسه تړاو 

لري، رشي په هندوستاين دود کې 

راڅرګندیږي

مالکاوس
دغه راګ چې ناوخته دشپې ویل 

کیږي، مالکاوس د هندوستان په 

لرغونو راګونو کې ترټولو زوړ راګ دی

راګونه در 
درملنې لپاره
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درملنه
لرغونې

مطالعاتو شوديل چې کېدای يش د هندوستان راګونه د عصبي، رواين او 
فیزیکي درملنې له پروسو رسه تړاو ولري  

لیکواله: شاهیالجا کهانه

کېدای يش له یوې اوږدې کاري ورځې څخه 

وروسته د رس درد یوه ډیره خرابه تجربه وي. 

که یو اسپرین شتون ونلري، تايس دايس احساس 

کوی چې ټول شیان ورک شوي. خو که تايس د 

کلیاين راګ موسیقی یوې برخې ته غوږ ونیسئ، 

کېدای يش تايس به یې له آرامتیا رسه حیرانه 

شی، او کېدای يش درد هم له منځه یويس! 

مطالعاتو ښوديل که راګ په نرمه توګه او په ټیټه 

کچه له 30 تر 40 دقیقو وغږول يش، کېدای 

ښي د رس درد له منځ یويس او د وینې ټیټ 

فشار زیات کړي. په ورته توګه د لوړ فشار لپاره 

هم کار کوي، د هندوستان ځانګړي لرغوين 

راګونه که په چټکه توګه وغږول يش، کېدای 

يش په منظمه توګه د فشار ټیټولو اغیز ولري. 

 د اوریدنې تجربې په توګه، کېدای يش 

موسیقي ډیره آرامتیا او خوند راوړي. که تايس 

کار کوی، مترین کوی، لوستل کوی، ډریوري 

کوی یا چورت وهی، کېدای يش د موسیقی 

ځانګړي ډول ته غوږ نیول ستايس په مغزو او 

بدن باندې د آرامتیا اغیز ولري. پدايس حال کې 

چې ډیری وختونه ویل شوي چې کېدای يش د 

مغزو او بدن درملنې سبب يش، د هندوستان 

د لرغوين موسیقی مطالعاتو ښوديل دي چې 

کېدای يش راګونه له عصبي، رواين او فزیکي 

درملنې پروسه رسه تړاو ولري. د 72 میالکارتا 

راګونه )لدغو څخه نور ټول راګونه اخیستل 

شوي( د کارناتیک په سیستم کي په 72 عصبي  

مرکزونو کې د بیلګې په توګه ورباندې ډیري 

خربي شوي، که څه هم د دغه په هکله ډیر 

ثابت شوي شواهد شتون نلري. 

په هندوستاين راګونو کې، شپږ پخواين 

ویل کیږي چې هیندول ته غوږ نیول 

د روماتیزم درملنې سره مرسته کوالی 

شي؛ شري کېدای شي ستوماني کمه 

کړي او آرامتیا راوړي

57



موسیقي

n   جنوري – مارچ 2018        n هند ليد 

Im
ag

e 
is

 fo
r r

ep
re

se
nt

at
io

na
l p

ur
po

se
s 

on
ly

56



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n جنوري – مارچ 2018  

پوهنتون یو شمیر ساده ودانۍ او معبدونه 

درلودل چې د یوه کس او ډیریو لپاره یې د خونو 

په توګه خدمات وړاندې کول. هرې ودانۍ بیا 

املاریو سیستم، پخلنځی  خپل معبد، د شخيص 

او د ډوډی خوړلو ځای او دغلې ګدام درلود. 

نالندا یو څو پوړیزه کتابتون هم درلود چې نوم 

یې دهرمګانجه )خدايي بازار( و، درې پوړونه 

یې د راترننجاکا )په جواهراتو پوښل شوي(، 

راتنو داهتي )د جواهراتو دریاب( او رتنساګارا 

)د جواهراتو سمندر( په نومونو یادیدل چې د 

مذهبي او د درملو، ستورو پیژندنې، منطق، 

د ستورو پوهنې او ادبیاتو او نورو مضمونونو 

د لیکنو او کتابونو کور و. ډیری تاسیسات د 

پیړیو په ترڅ کې د ودانیو شواهد ښيي، او په 

زړو خرابو باندې نوي ځایونه جوړ شوي و. 

نالندا د یونسکو د نړۍ میراث په توګه 

پیژندل شوی، او په کیندنو کې پیدا شوي 

خرابې، د بودیزم او هندو مجسمې، سکې، 

مهرونه، کتیبې او له لومړۍ پیړۍ څخه لوی 

منګي او د سوځیديل وریجو بیلګې، او د لرغون 

پیژندنې په یوه موزیم کې چې د دې ځای د 

سړک بلې غاړې ته پروت دی ساتل کیږي. د 

بودیزم او جین ټولنې لپاره د دې ځای اهمیت 

ته پام رسه، دغه پوهنتون هرکال په ځانګړې 

توګه له سویل ختیځ آسیا څخه په زرګونو 

توریستانو شاهد دی. 

پوهنتون یو شمیر ساده ودانۍ او 

معبدونه درلودل چې د یوه کس 

او ډیریو لپاره یې د خونو په توګه 

خدمات وړاندې کول
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تر 1811 – 1812 تر ډیري کچې کشف شوی نه 

و، کله چې سیمه ایزو خلکو د دغه لوی ځای 

خرابو ته د انګلیيس رسوې کوونکي فرانسیس 

بیوکانن – هامیلنت پاملرنه دغه ځای ته راجلب 

کړه. بیوکانن – هامیلنت دغه ځای رسوې کړ، خو 

د دغه ځای د خاورو غونډیو او مات دیوالونه بیا 

وروسته د جګړن مارکهام کیتو لخوا لدغه ځای 

رسه تړاو ورکړ شو. په 1861 – 1862 کې الکزاندر 

کننیګهام او د نوي تاسیس شوي د هندوستان 

لرغون پیژندنې په رسمي توګه د دغه ځای یوه 

رسوې تررسه کړه، او په 1915 کې د هندوستان 

د لرغون پیژندنې لخوا د ځای خرابو یوه منظمه 

کیندنه تررسه شوه، دغه کیندنه په 1937 کې پای 

بیا  کننینګهام  وروسته  لدغو کیندنو  ورسیده.  ته 

تاریخي ټوټې د چینايي سفر کوونکي  د ماهاویهارا 

هیون سانګ او ایجیین له یاداښتونه څخه په ګټې 

اخیستنې رسه یوځای کړې، دغه دواړه کسان د 

دغه ځای زده کوونکي و. 

کښته )کېڼ خوا ته او 

ښی خوا ته(: په نالندا 

کې یو یادګاري ځای چې 

د چینايي پوهاند هیون 

تسنګ په ویاړ جوړ شوی؛ 

په لرغوين معبد کې یو 

زنګ

مخامخ پاڼه: د تبت 

بودایي زده کوونکي د 

نالندا په پوهنتون کې د 

خرابو کشفولو په ترڅ کې

دې ځای ته 
څرنګه راتالی شئ

د سړک له الرې: نالندا له 

راجګیري )12 کیلومرته(، بودا ګایا 

)110 کیلومرته(، ګایا )95( او پتنا 

)89 کیلومرته( رسه د سړک له 

الرې ښه تړاو لري

د هوا له الرې: نږدې هوايي ډګر 

په پتنا کې دی

د رېل له الرې: راجګیري ترټولو 

نږدې د رېل سټیشن دی، او د رېل 

پیلیدو نږدې ځای ګایا دی

له راجګیري څخه بیهاررشیف 

ته رسویس ونیسئ. په نالندا کې 

له رسویس څخه کښته شئ او د 

پوهنتون دروازو ته د 10 دقیقو 

لپاره یوه رشیکه ګاډۍ ونیسئ. 

له راجګیري څخه رشیک جیپ 

موټرونه هم شتون لري. له نالندا 

او بیرته د یوه ټکيس کرایه نږدې 

2,000 کلدارې ده

د لیدنې ښه وخت: د کال 

لومړنۍ درې میاشتې

د ځای وخت: له اپریل څخه 

تر سپتمر پورې د سهار 7بجې د 

مازدیګر تر 5:30؛ او له اکتوبر 

څخه تر مارچ پورې د سهار 7:30 

بجې د مازدیګر تر 5 بجو

نالندا پوهنتون د جمعې په ورځو 

بند دی

الرښود: ډیر توصیه کیږي. د 2 

ساعتونو لپاره 200 کلدارې اخلې

د لیدنو نږدې ځایونه: په 

سورجپور بارګاون کې د سوریا 

معبد جهیل د زیارت کوونکو لپاره 

د بیهار د چات بوجا مېلې په وخت 

کې یو ځای دی. د هیون تسنګ 

یادګار څخه هم لیدنه وکړئ. دلته 

د ټکيس لپاره اجازه نشته. تايس 

باید یوه ګاډۍ کرایه کړئ
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کېڼ خوا ته: د دغه ځای 

په اوج کې، معبدونو د 

بودیزم، جین، او ویدیس 

فسلفې پوهې ته وده 

ورکوله

پورته: ویل کیږي چې د 

نالندا یووازې یوه کوچنی 

برخه تراوسه کشف 

شوې ده
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دغه ځای په 5 پیړۍ کې د ګوپتا د شکردیتیا 

یا کوماراګوپتا لخوا )415 – 455 تر میالده 

وړاندې( په راجاګریا )د پاچاهانو په ځای( کې د 

دودیزم معبد په توګه تاسیس شو، چې د لرغوين 

نالندا  وه.  پالزمینه  لرغونې  ماګدا سلطنت 

ماهاویهارا بیا د وخت په تیریدو رسه د نړۍ د 

پوهې مرکز په توګه وپیژندل شو او د نږدې 700 

لپاره یې له ټولې سویل ختیځې آسیا څخه  کلونو 

زده کوونکي او پوهان ځان ته راجلب کړل.نالندا 

تر ډیري کچې په 5 او 12 پیړیو کې د ګوپتا 

حاکامنو تر سلطنت الندې ډیره وده کړې وه. 

امپراطور آشوکا، هارشاوردان او د پاال سلطنت 

بیا وروسته پدغه ځای کې نور معبدونه هم جوړ 

کړل. په هغه وخت کې د شاملیدو پروسه 

ډیره دقیقه وه، او یووازې له 10 څخه دوو 

نوماندانو کوالی شول د دغه پوهنتون انګړ ته 

الر پیدا کړي.

نالندا تاریخي شهرت پدغو وروستیو  خو د 

کلونو کې کشف شوی. دغه لوی پوهنتون 

نالندا تر ډیري کچې په 5 او 12 

پیړیو کې د ګوپتا حاکامنو تر 

سلطنت الندې ډیره وده کړې وه
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لکه څرنګه چې د بیهار ایالت سږکال د دهام – دهارما 
لومړنۍ کنفرانس کوبه و، مونږ د نالندا شتمن میراث ته 
یوه کتنه کوه، د دې ایالت د بودیزم ریښو او په لرغوين 

هندوستان کې د پوهې مرکز د اهمیت په هکله پلټنه کوو

لیکواله: پي ریتو

د 2018 د جنورۍ په 11 د هندوستان ولسمرش 

رام نات کویند د بیهار ایالت د راجګیري د 

کنفرانسونو په نړیوال تاالر کې د دهرما – دهام 

4 نړیوال کنفرانس پرانیست. د دغې غونډې 

په خربو اترو کې د نړۍ د یوه ډیر لرغونې ځای 

یانې د نالندا د پوهې بنسټ په اصولو باندې 

خربې اترې تررسه شوې. 

د تبت او ماهیانا بودیزم په ځانګړې توګه 

چې دالی الما یې د نالندا د په زرګونه کلونو زوړ 

میراث نالندا دود بويل یوه ژوندی بیلګه ده. 

لرغونۍ هندوستان د پوهې د یوشمیر مرکزونو 

واالبهي،  سامپورا،  ویکرمشیال،  تکشیال،  لکه 

نالندا تر  جګداال، اودانپوري او پوشپګیري. خو 

دغو ټولو مشهور او یو مذهبي ځای و، او لدې 

کبله ځانګړۍ ځای دی چې دا ځای د نړۍ 

لومړنۍ پوهنتون و، چې د بودیزم پوهې، جاین او 

ویدیس فلسفې ته یې وده ورکړه.

کېڼ خوا ته او پورته: د نالندا لرغونې خرابې، پشمول د په ځینو دیوالونو کې د بودا 

ښایسته حکاکی
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د سولې میراث
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لتامر هويل )ښی خوا ته او 

د مخامخ پاڼې پورته(: په 

هندوستان کې د لتامر هويل 

ترټولو تفریحي مېله ده. چې 

د اوتراپردیش په بارسان کې 

ملانځل کیږي، او پدغه مېله 

کې مېرمنې نارینه په لرګو 

وهي. دغه یوه خیايل کیسه 

ده، کله چې پدغه ورځ لورد 

کریشنا خپله مینه رادها او 

د هغې ملګرې یې زورولې، 

نورو مېرمنو هغه پسې 

واخیست. 

منجال کويل )د مخامخ 

پاڼې کښته(: د هندوستان 

په سویيل ایالت کیراال 

کې، هويل د منجال کويل 

په نوم پېژندل کیږي، او 

پدغه وخت کې د کامادیوا 

)بودهان( کیسه هم ملانځل 

کیږي. پدغه مېله کې د 

هغه د وچو نیو مجسمه چې 

د هغه استازیتوب کوي په 

سړکونو باندې تیریږي او 

د معبد میدان ته نږدې 

سوځول کیږي. 



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n 47جنوري – مارچ 2018  

یاوسنګ )پورته(: مانیپور د پنځو ورځو لپاره یاوسنګ ملانځي، دغه مېله د هندو په کلیزه کې د پهالګونا د 

میاشتې د بشپړې میاشت په ورځ پیلیږي. تابال چونګبا د مانیپور کلیوايل نڅا د دغې مېلې په ترڅ کې د 

یوې برخې په توګه تررسه کیږي. 

ویرینداوان کي هويل )مخامخ پاڼه(: د اوتراپردیش په ویرینداوان کې د ګوپینات تاریخي معبد، اوس شپږ 

کاله کیږي چې په دغه سیمه کې د کونډو لپاره خپلې دروازې پرانیستې ترڅو له ګالنو او ګوالل )رنګونو( 

رسه دغه مدهبې مېله وملانځې. 
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د هندوستان په سویيل ایالت کیراال کې، هويل د منجال 

کويل په نوم پېژندل کیږي، او پدغه وخت کې د کامادیوا 

)بودهان( د مینې خدای د هغه د وچو نیو مجسمو رسم 

ګذشت رسه هغه هم ملانځل کیږي
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میوار کي هويل )پورته(: په راجستان کې چیرته چې سلطنتي کورنۍ اوس هم پدغه ایالت کې ژوند کوي چې د رنګونو مېله په 

ډیري لوړې کچې ملانځې، پدغه کې د موسیقی او نڅا اجراوې شامل وي. د اودایپور سلطنتي کورنۍ چې دودیزې راجستاين کايل 

یې اغوستې، دلته د هولیکا دیهین د مراسمو په ترڅ کې لیدل کیږي.  

دول جرتا )د مخامخ پاڼې پورته(: دول جرتا )یا دول پورنیام( د ویست بنګال سیمه پدغه ډول د هويل مراسم تررسه کوي. مېرمنې 

چې خپل ځانونه یې په ګالنو ښایسته کړې، د موسیقی وسیلو لکه ایکتارا، دوبري او ویینا رسه سندرې وايي او نڅاوي کوي، او 

نارینه رنګین پوډرونه په ځان باندې شیندې. 

هوال موهاال )د مخامخ پاڼې کښته(: هوال موهاال د پنجاب په آنندپور صاحب کې یوه ورځ له هويل وروسته ملانځل کیږي. دغه 

مېله چې د سیکانو 10 ګورو، ګورو ګوبیند سنګ لخوا د پوځې مترینونو او ساختګی جګړې لپاره د سیکانو د یوځای کېدلو لپاره پیل 

شوې، دغه د رنګونو د مېلې له انرژۍ ډکه پوځې مترین دی.  
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پر شیطاين کارونو د ښو کارونو بریا او د پرسيل د ښایسته موسم ته د ښه 
راغالست له پیل رسه، د رنګونو دغه مېله په ټول هندوستان لکه څرنګه 

چې ډیر رنګونه لري ډیري بیالبیلې بڼې هم لري! او مونږ د دغې مېلې له 
حیرانوونکو څخه ځینې برخې درته وړاندې کوو

د هويل ډیر رنګونه
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بدله شوې، د پردې پرمخ د هغې کارونه او نقاشی د 

وخت، ژبې، مهندسی او ټیکنالوژی ماناو رسه لوبه 

کوي. دغه کارونه د مهندسی له توکو لکه د چونې 

ډبرې، ښېښې، رسب، سکرو، املونیم، کانگرېټ او ابرک 

څخه په اخیستنې رسه منځ ته راغيل، او د گویل هرني 

کارونه له وړاندې له 10 تر 15 لکو پورې بیې لري. 

که څه هم د هندوستان د هرنونو په نندارې کې د 

هغې لومړۍ ځل و، خو لندن میشتې لوبنا چوهدري، 

چې پدې وروستیو کې د لندن د ویکتوریا او الربت 

موزیم کې خپل کارونه نندارې ته وړاندې کړي، د ډیرو 

پام ځان ته راگرځولی. د جهاویري عرصي گالرۍ کې 

د هغې د مهندسی په الس جوړ شوي ماډلونه او د اوبو 

فشار رسه څرگند، له رنگونو ډک او په الس صیقل شوي 

تابلوگانو کارونه په ځانگړې توگه د ځوانو هرن ټولوونکو 

لپاره ډیرې ښې ډالۍ وې. “د هندوستان یوې وگړي په 

توگه دا مهمه ده ترڅو زه خپل کارونه په هندوستان کې 

نندارې ته وړاندې کړم. او پدغې نندارې کې گډون 

ماته هغه اجازه راکوي ترڅو د یوې هرنمندې په توگه 

هغه کارونه تررسه کړم چې معموالً په غرب کې په 

کټگوریو ویشل کیږي.” 

اویجیت داتا وايي، “زه احساس کوم چې د نظري 

هرن په هکله د هندوستان هرن مینه والو نظرونو مثبت 

بدلون کړی.” او چوهدري اضافه کوي، “د هندوستان 

په مذهبي انځورونو او مذهبي هرني کارونو کې د 

نظر او مانا ډیر اوږ دود شتون لري. او تر ډیرې کچې 

د هندوستان عرصي نظري هرن د دغه دود دوام 

گڼل کیږي. 

د سږکال د هندوستان د هرنونو په نندارې کې د 

هندوستان د پخواين هرنمندانو کارونه هم نندارې ته 

وړاندې شول. د بیلگې په توگه د ډیرو کلونو خاوند د 

گنیش هالوی کارونه چې د 2014 د برلین د هرنونو په 

نندارې کې او د 2017 د آتن د مهمې داکیومینتا په 14 

نندارې کې هم ښودل شوي، پدغې نندارې کې د دغه 

هرنمند کارونه هم ډیر د پام وړ و. 

د هنرمندې لوبنا چوهدري د مهندسۍ په 

الس جوړ شوي ماډلونه او د اوبو فشار سره 

څرگند، له رنگونو ډک او په الس صیقل 

شوي د تابلوگانو کارونه

ښې خوا ته: د لوبنا 

چوهدري لخوا د 

ښارې سیمې په 

عنوان یو کار

مخامخ پاڼه: د 

جایرشي چکرواريت 

لخوا یو بې عنوانه کار
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اوبو نقاشی ډیر ښه کارونه د انسان او طبیعت ترمنځ د 

اړیکو استازیتوب کوي. 

جایرشي چکرواريت د هندوستان یو بله هرنمنده 

ده چې سږکال د هغې کارونو ډیره پاملرنه ځان ته 

راگرځولې. هغه د یوه نړیوالې هرنمندې په توگه 

پېژندل شوې، او د هغې کارونه د مويس نشنل دیس 

آرتس آیشیاتیک – گومیت، پاریس؛ او په آملان کې 

نندارې ته وړاندې شوي. د چکرواريت هرني کارونه له 

چاپیریال او د چاپیریال له منځه تلو رسه د هغې د ژورې 

اندېښنې استازیتوب کوي. د هندوستان د هرنونو په 

نړیوالې نندارې کې چې په اکار پرکار کې او د ایاممي 

په نندارتون کې تررسه شوې وه، د هغې د پردې کارونه 

چې په طبیعي بوټو لکه ریحان رسه نقايش شوي و، او د 

نندارې په پرانیستلو رسه یې رسه ټکي درلودل، ښودل 

کېدل. دا هرنمنده وايي، “د اوبو ځایونو او نباتاتو له 

منځه تلل او د آکسیجن کچې کمېدل، نړیوايل اندېښنې 

دي. زما کارونه په ډیره ښه توگه د دغو 

رینا الت د آکار پرکار ریٔسه وايي چې “سږکال د 

هندوستان د هرنونو نندارې ته نوي ننداره چیان پشمول 

د موزیمونو، د آثارو ټولوونکو استازې راغيل و. رنجانا 

ستایرنویکې، د میرچنداين گالرۍ + ستایرنویکې، ریٔسه 

لدې خربې رسه موافقه ده او اضافه کوي چې، “سږکال 

ډیرو لېواله پېرودونکو شتون درلود، او د نوي نومونو او 

نظري او عرصي هرنونو کارونه ډیر د منلو وړ و.” 

ستایرنویکې د هندوستان د مخ پرزیاتیدو 

نندارچیانو ته اشاره کوي چې دننه په کور کې له روزل 

شوي ځوان استعدادونو رسه لېوالتیا ښيي، لکه د تانیا 

گویل، چې د یایل د هرنونو له ښوونځي څخه فارغه 

شوې، او په تیر کې په نیویارک، مایامي او ایټالیا کې 

په بریا رسه خپل هرنونې کارونه نندارې ته وړاندې 

کړي. د گویل کارونه د فیالدلفیا د هرنونو موزیم او د 

سویسزرلنډ د یونین بانک یوه برخه هم ده. د مارچ په 

میاشت کې، گویل به د سیدين په 21 هرني نندارې 

کې برخه اخيل او بیا به د هغې کارونه د مې په میاشت 

کې د نیویارک د فرایز هرنونو په نندارې کې لېدونکو 

ته وړاندې کیږي. دهيل میشته 32 کلنه هرنمنده له 

وړاندې د هرنونو لېواله کسانو لپاره په ډیره ښه پانگه 

د جایشري چکروارتي هنري کارونه له 

چاپیریال او د چاپیریال له منځه تلو سره 

د هغې د ژورې اندېښنې استازیتوب کوي
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یو هرني بېرته راتگ
د هندوستان د 2018 کال د هرنونو په نندارې کې د هندوستان هغو هرنمندانو چې په بهر 
کې مشهور دي، ځواکمن استازیتوب درلود، او دغه هرنمندان  اوس په خپل کورين هېواد 

کې هم ډېره پاملرنه ځان ته راگرځولې.  

لیکواله: پونم گویل

په کلکته کې میشت هرنمند اویجیت دتا، له نړیوال 

شهرت رسه یو نوی هرنمند ندی. د تیرې لسیزې په 

ترڅ کې، د اوبو نقاشی دغه مشهور هرنمند د هرن په یو 

شمیر نړیوالو نندارو او نندارتونونو کې، په شمول د آرت 

بازیل مایامي، په شانگهای کې د شون آرت نندارتون کې، 

او په نوي زیالند، یونان او کمبودیا کې خپل آثار نندارې 

ته وړاندې کړي. خو دا د سږکال د فربورۍ په میاشت 

کې د نوي ډهيل د آرت سوایري په کلنې نندارې، چې د 

هندوستان د هرنونو ننداره ده، دتا وکوالی شول څو د 

خپل کور د هرن مینه وال د هغه د هرنمندی وړتیاو ته 

پاملرنه وکړي. دلیل یې هم ښکاره و: پدغې نندارې کې 

د هندوستان مشهورو هرنمندانو ځواکمن استازیتوب 

درلود، او ځینو یې د لومړي ځل لپاره د هرن مینه والو ته 

خپل هرني کارونه وړاندې کول.

د گالري گنیش ریٔس سوبها بهاتیا وايي “پدې 

نندارې مونږ د دتا لخوا په بشپړه توگه د هغه نوي 

کارونه وړاندې کړل”، “او دا کار د دې سبب شو ترڅو 

هغه په هندوستان کې د خپلې وړتیا وئ پاملرنه ځان 

ته وگرځوي. د هغه کارونه یوه نړیواله ژبه لري، پداسې 

حال کې چې د هغه کارونه د هندوستان په گلتور کې 

ریښې لري، د هغه کارونه نړیوال او عرصي بڼه هم دي.” 

د هغه نقاشی له 2 لکو څخه تر 12 لکو بیه لري، د دتا د 

کېڼ خوا ته: د تانیا 

گویل لخوا یو کار چې 

عنوان یې الرښود دی

مخامخ پاڼه: د 

اویجیت داتا لخوا د د 

انیسول 10 په عنوان 

یو کار
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لټه کې شوم، دا زما خوښه نه وه، خو یو چانس 

و.” دغه قامر ګټو و، او د بیهار د وګړو لخوا د 

دغې موسیقی ډیر هرکلۍ وشو. هغه وايي، “د 

بهوجپوري لومړنۍ سندره چې هغه یې له هیڅ 

څخه په یوې ستورې بدله کړه یوه مذهبې سندره، 

د نا همسې بهانګوا پیسای ای ګانیس کې پاپا په 

نوم وه. یو شمیر نورې مذهبي سندرې او د لوړې 

کچې لیدونکو د پښو وهلو سندرې وروسته دوام 

وموند، ما بیا لدې ژبې رسه ډیره مینه پیدا کړه. 

بهجپوري ماته یو هویت راکړ، او د بهوجپوري 

کلیوايل موسیقی مشهوره کولو کې 

پوتواري چې د پدما ویبهوشن غالم مصطفی 

خان یوه مریده ده، وروسته بیا بریالۍ شوه ترڅو 

د انلګستان د موسیقی یوه رشکت ویرجن اي 

ام آی ریکارډونو لخوا د یوه البوم لپاره وررسه 

قرارداد تررسه يش، او دا دهغې د پیل البوم و، او 

دا البوم د بهوجپوري د مشهور لیکوال، هرنمند، 

کلیوايل سندرغاړي او ټولنیز فعال بیخاري تاکور 

د ستاینې لپاره یوه موسیقي وه. 

د دغې 38 کلنې سندرغاړې کارونه د دې 

سبب شوې ترڅو ځوان نسل هم د هندوستان 

د کلیوايل موسیقی شتمن دود باندې پوه يش، 

قدرداين او احرتام یې وکړي. د کلونو په ترڅو 

هغې په ټول هندوستان کې د کلیوايل سندروو 

بیالبیلې بڼې تررسه کړي، چې پدغو کې د شامل 

د بیرها او ناوتناکي او د شامل ختیځ د قوم د 

کلیوايل سندرو بیهو او بورګیت شامل دي. پدغه 

ترڅ کې، هغه توانیدلې ترڅو د کلیوايل یو شمیر 

اصيل وسیلو په ساتنې کې هم وڼده ولري، او 

وروسته لدې چې دهېواد په بیالبیلو برخو کې 

د کلیوايل موسیقی د کلتور په پوهې کې څو 

کلونه څېړنه تررسه کړې، هغه دا ویاړ هم لري 

ترڅو بهوجپوري او آسامیز قومي موسیقي ډیرو 

اوریدونکو ته ورسوي.

د کلونو په ترڅ کې پوتواري د یو 

شمیر اصيل موسیقی د وسایلو په 

ساتنې کې هم وڼده ادا کړې
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هغې له خپل پالر څخه موسیقی په میراث وړی، 

د هغې پالر سندرغاړی بیپین پاتواري دی. دغه 

سندرغاړی چې د هندوستان په لویه ارايض کې 

له ډیرو استعداد لرونکو څخه یو دی، هغه خپلې 

لور ته کله چې څلور کلنه وه په کلیوايل سندرو 

کې روزنه ورکړه. هغه وايي، “ما به له خپل پالر 

رسه نورو ایالتونو ته سفر کاوه، او بیا ما خپله په 

ستیج باندې سندرې ویلې. دغه سندرغاړې چې 

په انګلیيس ژبه کې د آسام د ګواهايت له کالج 

څخه د لیسانس درجه، او د اوتراپردیش د لکنهو 

بهاتخاندې د موسیقی له انستیتوت څخه په 

موسیقی کې ډیګري هم لري، وروسته لدې چې د 

ښوونځې د وخت له ملګري پرویز خان رسه واده 

وکړ، په 2001 کې ممبای ته کډه ورکړه.

پوتواري په ممبای کې د خپل لومړنیو کلونو په 

یاد وايي، “دا له ستونزو او هڅو ډک کلونو و. ما 

غوښتل ترڅو مشهوره کسان ما ته غوږ ونیيس او 

ماته پاملرنه وکړي او زه بیا وروسته د بهوجپوري 

د موسیقی په صنعت کې د فلم سندر غاړې په 

کښته او مخامخ پاڼه 

)د ساعت په حرکت له 

پورته کېڼ خوا څخه(: 

پوتواري په یوې غونډه 

کې چې د هغې د بنسټ 

شکتي مانیفیست لخوا 

تنظیم شوې؛ پدغې 

غونډه کې هغه له یوې 

زړې مېرمنې رسه سندره 

وايي؛ یوه معلوله انجلۍ د 

پوتواري لپاره سندره وايي؛ 

پدغه غونډه کې پوتواري 

له بې وزلو کوچنیانو رسه 

سندره وايي 

د موسیقی 
هرکلۍ

پوتواري په 2015 کې په 

هغه مېلمستیا کې چې د 

صدراعظم مودي لخوا یې 

کوربتوب کېده د جاپان 

صدراعظم شینزو آبې لپاره 

په ورانايس کې د بیخاري 

تاکور ګانګاسن اجرا کړ

د سندرو ویل 
تاریخ

هغې د چامپاران ساتیاګارها د 

1917 د 100 کلونو په ویاړ په 

ملانځنې کې موتیهاري ته د 

مهامتا ګاندهي د راتګ متثیل 

تررسه کړ

فعالیت ټولنیز 
هغې شکتي مانفیفیست 

پیل کړ، دا هغه بنسټ دی 

چې د مېرمنو حقونو په 

هکله د معلوماتو پوهیدلو 

لپاره کار کوي

د شهرت تاالر
هغې د نړۍ له یو شمیر 

مشهورو موسیقی غږونکو 

رسه کار کړی، په شمول 

د ترایلوک ګورتو، روالند 

کابیزاس او پهیل ډرمي

جزییات
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لیکواله: شیلپي اې سنګ

د آسام له ښې کلیوايل سندرغاړې تر د بوهجپوري فلمونو سندرغاړې، په موسیقی 
کې د کالپانا پتواري الهام بښونکی سفر اوس د دې سبب شوی ترڅو هغه د یوې 

سندرغاړې په توګه د 2018 د ګولد کوست د ټولګټو په لوبو کې برخه واخيل! 

همغږې
له نړۍ رسه

کالپانا پاتوواري د هندوستان مشهوره سندرغاړې 

چې د آسام د یوه کوچني کيل اصيل اوسیدونکې 

ده او د هندوستان په 30 ژبو سندرې وايي، 

د خپلې له ویاړه ډک دندې په خولۍ کې یوه 

بله بڼکه هم اضافه کړې. د هندوستان دغه 

سندرغاړې ته بلنه ورکړ شوې ترڅو د کوینزلند 

د ټولګټو هېووادونو د 2018 د ګولد کوست په 

سپوريت لوبو کې سندرې ووايي، دغې لوبې به د 

اپریل له 4 تر 15 تررسه يش. د څو استعدادونو 

دغه سندرغاړې به د موسیقی په هغې برخې 

کې ونډه واخيل چې له احساساتو ډک نومیږي: 

د هندوستان قارې موسیقي چې د جودي ګن 

او کېټ بین – توین لخوا یې پرودیرسي کیږي، 

دغه برخه به د دې مهې نړیوالې لوبې په پای کې 

تررسه يش.

لدې کبله چې د آسرتالیا حکومت هغې ته دا 

ویاړ ورکړی، هغه ډیره خوشاله ده، د هندوستان 

دغه سندرغاړې وايي چې کله یې دغه خربه 

واوریدله هغه “حیرانه” شوه چې ټاکل شوې ترڅو 

د هندوستان  له هېواد څخه استازیتوب وکړي، 

هغه وايي، “د دغې اجرا جزییات تراوسه پټ 

ساتل شوي، خو زه له ټولو مالتړ کوونکو څخه 

مننه کوم، چې ماته یې زما د موسیقی سفر په 

ترڅ کې ما ته مینه راکړې او دعا راته کړې. پدغه 

نړیوالې غونډې کې زما ګډون زما لپاره د ډیر ویاړ 

یوه موضوع ده او زه یې منندویه یم. هغه اضافه 

کوي، “پدغو لوبو کې دغه ګډه اجرا به لیدونکو 

ته له احساساتو ډکه وي او لیدونکي به د موسیقی 

ژورو پوړونو ته یويس.”

دا سندرغاړې چې د څلورو اوالدونو مرشه ده، 
سندرغاړې 

کالپانا پوتواري
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سپوريت لوبو لپاره چې په هېواد کې لوبغاړي 

لري د یوه ځواکمن کاري چوکاټ جوړولو رسه 

د سپوريت لوبو کلتور بیرته را ژوندی کړي، او 

موخه یې دا ده ترڅو د هغو کسانو فکرونه بدل 

کړي چې سپوريت لوبې له عمومي نصاب څخه د 

پاملرنې اړول په توګه ګڼي. د صدراعظم مودي 

په خپلو خربو، “سپورت باید زمونږ د ځوانانو په 

ژوند کې مرکزي ځای ولري. سپورت د شخصیت 

د جوړولو لپاره یوه مهمه وسیله ده.” د هندستان 

دکهیلو سپوريت لوبو پیل د جنورۍ له 31 د 

فربورۍ تر 8 په نوي ډهيل کې تررسه شو او 

پدغو لوبو کې تر 17 کلونو کم عمره ځوانان رابلل 

شوي و ترڅو د غشې ویشتنې، منډې، بدمیننت، 

باسکتبال، سوکوهنې، فوټبال، جمناستک، هاکي، 

جودو، کبډي، کهو کهو، نښه ویشتنې، المبو، 

والیبال، وزن پورته کولو، او غیږنیونې په 16 

لوبو کې برخه واخيل. له 3,700 څخه زیاتو 

لوبغاړو د 199 د رسو زرو مېډالونو لپاره 

سیالۍ وکړې.

د هندوستان کهیلو پروګرام 12 عمودي په 

شمول د ټولنیزې روزنې پراختیا، د ایالتونو په 

کچه د هندوستان کهیلو مرکزونه، د سپوريت 

زیربنا هڅونه او منځ ته راوړل/بیارغول، د 

مېرمنو لپاره سپوريت لوبې، د معلولو کسانو 

لپاره د سپوريت لوبو هڅول، د کلیوايل او اصيل 

لوبو هڅولو پروګرامونه شامل دي. 

د هندوستان کهیلو سپوريت لوبو لخوا د 

دغو لوبو کوربتوب موخه دا ده ترڅو د خلکو په 

فکرونو کې هغه عام نظر بدل يش چې فکر کوي 

سپورت یو مسلکي غوره والی ندی، او یووازې 

کوچنی له خپلو زده کړو بې الرې کوي او د زده 

کړې لپاره یوه مهمه برخه نده. د هندوستان 

کهیلو سپوريت لوبې دغه شعار په لوړ او واضح 

غږ رسه خلکو ته رسوي: “کهیلوجي، کودوجي، 

توهبانوجي الجواب!” )سپوريت لوبو تررسه کولو 

رسه تايس کوالی شی وځلیږي!(

د هندوستان کهیلو موخه دا ده ترڅو 

د هغو کسانو فکرونه بدل کړي چې 

سپورتي لوبې له عمومي نصاب څخه د 

پاملرنې اړولو په توګه ګڼي
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له سپوريت لوبو رسه له زړه مینه لري، او ورته 

یووازې د مادي ګټو له پلوه نه ګوري. کله چې 

یو هندوستانی لوبغاړی لوبه ګټي او کله چې 

د دې هېواد درې رنګه بیرغ پورته کوي، دا 

یو ډیر ځانګړې احساس دی او ټول هېواد ته 

انرژي ورکوي.

صدراعظم مودي دا هم وویل چې د 

هندوستان کهیلو لويب یووازې د ګټلو په مانا 

ندي، دا هغه هڅه هم ده ترڅو د ډیریو کسانو 

برخې اخیستنې لپاره الر پرانیزې او په سپوريت 

لوبو کې بوخت يش. هغه وویل، “مونږ غواړو په 

هرې برخې باندې کار وکړو ترڅو په ټول هېواد 

کې سپوريت لوبې مینه وال پیدا کړي.” 

د هندوستان کهیلو پروګرام پدې لټه کې 

ده ترڅو د عامو خلکو په کچه د ټولو هغو 

کښته )پورته او کښته(: د 

هندوستان کهیلو د ښوونځیو 

سپوريت لوبو مېله کې برخه 

اخیستونکي ځوانان، چې د 

نوي ډهيل په کانوت پلیس 

کې تررسه شوه؛ د هندوستان 

کهیلو سپوريت لوبو د پیل 

دغه برخه د نوي ډهيل د 

اندیرا ګاندهي په رسپټي 

ستدیوم کې تررسه شوه

مخامخ پاڼه: صدراعظم 

نریندرا مودي په نوي ډهيل 

کې د هندوستان کهیلو 

ښوونځیو سپوريت لوبو د پیل 

برخې کې د بیالبیلو سپوريت 

لوبو له لوبغاړو رسه

نریندرا مودي

د هندوستان صدراعظم

راجیاوردان سنګ راتور

د سپوريت لوبو او ځوانانو چارو لپاره 
ایالتي وزیر

سپورتي لوبې باید زمونږ 

د ځوانانو په ژوند کې 

مرکزي ځای ولري. 

سپورت د شخصیت 

جوړولو لپاره یوه مهمه 

وسیله ګڼل کیږي

زه د هندوستان د کهیلو 

ښوونځیو سپورتي لوبو 

کې له ټول هندوستان 

څخه د پراخې برخې 

اخیستنې له کبله ډیر 

خوشاله یم
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پخوانی لوبغاړۍ اشویني نچاپ د هندوستان 

د کهیلو ښوونځي لوبو )KISG( د حیرانوونکو 

فعالیتونو له کبله حیرانه شوې وه، هغې به یوې 

مجلې کې ولیکل، “دغه نوښت د صدراعظم 

نریندرا مودي لخوا د 2018 د جنورۍ په 31 پیل 

شوی. “په هېواد کې د ډیرو استعداد لرونکو 

شمیره ډیره زیاته ده، ځکه نو دا استعدادونه د 

یوه سپوريت انقالب لپاره د هیلې یوه ډیره ښه 

رسچینه ده. 

د سپورتونو د ودې لپاره د بیرته نوي شوي 

ميل پروګرام )د هندوستان کهیلو( یوه برخه، د 

دغه نوښت موخه دا ده ترڅو په سپورتونو کې د 

ښه فعالیت او د ډيریو کسانو برخې اخیستنې د 

دوه ګونو موخو هڅولو رسه په هیواد کې سپوريت 

چاپیریال ځواکمن کړي. د دغه نوښت د پیل 

غونډه په نوي ډهيل کې تررسه شوه، او له 100 

میلیونو څخه زیات د تلویزیون لیدونکې یې ځان 

ته راجلب کړل.

د هندوستان کهیلو سپورتې لوبې به د 

سپورتونو یوه کلنۍ سیايل وي او د هندوستان 

د ښوونځیو لوبو له فیدراسیون )SGFI( او د لوبو 

ميل فیدراسیون )NSFs( رسه به یوځای تررسه 

يش. دواړه بنسټونه به په ټیته کچه د لوبو 

سیالۍ لپاره یوه کلنۍ کلیزه جوړه کړي، او دا 

به په ميل کچه د هندوستان کهیلو سپوريت لوبو 

لپاره مقدمايت سپوريت لوبې وي.  

وروسته لدې چې د اندیرا ګاندهي په 

رسپټي ډک ستدیوم کې دغه نوښت پيل کړ، 

صدراعظم مودي ځوانان وهڅول ترڅو په خپلو 

بوختو مهالویشونو کې د سپوريت لوبو لپاره هم 

وخت پیدا کړي، او زیاته یې کړه چې هندوستان 

ډیر سپوريت استعدادونه لري. “مونږ یو ځوان 

هېواد یو او مونږ کوالی شو په سپوريت لوبو کې 

ښه وځلیږو،” هغه اضافه کړل، “هغه کسان چې 

د هندوستان کهیلو سپورتي لوبې به د 

هندوستان د ښوونځیو لوبو فیدراسیون 

)SGFI( او د ملي سپورتي لوبو فیدراسیونونو 

)NSFs( سره یوځای ترسره شي

د سپوريت لوبو او ځوانانو چارو ایالتي وزیر، ډګروال راجیاوردان سنګ راتور د هندوستان کهیلو ښوونځیو لوبو د پیل برخې کې د سپوريت لوبو له 

ګډونوالو رسه د عکس اخیستلو لپاره والړ دی
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د لوبې نوی

د هندوستان د کهیلو ښوونځي لوبې، یو کلنۍ نوښت چې د 
صدراعظم نریندار مودي لخوا پیل شوی، د دې په لټه کې دی 
ترڅو د هندوستان سپوريت استعدادونه وروزي او سپورتونه له 

یوې محدودې ډلې بیرته واخيل

لیکوال:  این يب راو

وضعیت
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ا، د  ا، اندونیزی لسو هیوادونو د برونای، کمبودی

ا،  الوس د خلکو دیموکراتیک جمهوریت، مالیزی

ایلند او ویتنام  میامنار، فیلیپین، سنګاپور، ت

مرشان و. دغه مرشان د برونای سلطان حاجی 

حسن حسنال بولکیا، د کمبودیا صدراعظم هون 

ا ولسمرش جوکو ویدودو، د  سین، د اندونیزی

الوس د خلکو دیموکراتیک جمهوریت صدراعظم 

تونګولو سیسولیت، د مالیزیا صدراعظم 

نجیب رزاق، د میامنار د دولت سالکاره آنګ 

سن سوکي، د فیلپین ولسمرش رودریګو روا 

دوتیرتې، د سنګاپور صدراعظم يل حساین لونګ، 

ایلند صدراعظم جرنال پرایوت چن و چا او د  د ت

ویتنام صدراعظم نیګوین ژوان پهوک و. هغوی 

هندوستان ته د هندوستان او آسیان هیوادونو 

د ترمنځ ترمنځ د 25 کلونو ملګرتیا د یادښت 

غونډې لپاره راغيل و.

ابلوګانې د هندوستان حکومت  سږکال دوې ت

د بهرنیو چارو وزیرې لخوا غوره شوې وې، 

ابلوګانو د آسیان له غړو هېوادونو رسه  دغو ت

د هندوستان تاریخي، زده کړې، مذهبي او 

کلتوري اړیکو ښکارندوې وې. پداسې حال کې 

الندا پوهنتون ښکاروندی وه،  ابلو د ن چې یوې ت

بله یې د هندوستان او آسیان هېوادونو ترمنځ 

مذهبي تړاونه ښودل. 

د هندوستان پوځي ځواک په ډیره ښه توګه 

نندارې ته وړاندې شو. سمندري ځواکونو په 

هېواد کې جوړه شوې د الوتکو وړونکو بېړۍ 

ویکرانت نندارې ته وړاندې کړه، دا بېړی به په 

2020 کې ماموریت پیل کړي. د دفاع څېړنې او 

پراختیا بنسټ د نیربای توغندی او د اشویني 

رادار سیستم نندارې ته وړاندې کړ. د دغې 

غونډې په یوې برخه کې د آشوک چکارا، د 

هندوستان د سولې وخت ترټولو سرته د مېړاندې 

جایزه جیويت پراکاش نیراله، د هندوستان هوايي 

ځواکونو کوماند ته ورکړشو، دغه کوماندو کله 

چې په جمو او کشمیر کې دوه دهشتګرد په 

وسلې له منځه وړل خپل ژوند یې د هېواد لپاره 

قرباين کاوو. 

یوه بل لومړنۍ شتون د رسحدونو امنیتي 

ځواک مېرمنو ډلګۍ چې نوم یې سیام بهاواين 

دی. دا ډلګۍ  چې 27 غړي لري په موټرسیکلونو 

باندې یې ډیر خطرناکه حرکتونه تررسه کړل، او 

په خپلو د پام وړ حرکتونو رسه یې لیدونکي ځان 

ته راجلب کړل. 

پورته )کېڼ او ښی خوا ته(: صدراعظم نریندرا مودي له ولسمرش رام نات کویند رسه لیدنه کوي؛ صدراعظم مودي امر جوان جیويت ته احرتام تررسه کوي

مخامخ پاڼه: صدراعظم مودي او ولسمرش کویند په نوي ډهيل کې د هندوستان د 69 جمهوریت ورځې په ملانځلو کې د آسیا هېوادونو له مرشانو رسه 
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د همکارۍ هرن
د هېواد له کلتوري تنوع او پوځي ځواک پرته، د هندوستان د 69 جمهوریت 
ورځې د ملانځنې په ورځ د پام وړ موضوع د اصيل مېلمنو په توګه د آسیان 

هېوادونو د لسو مرشانو شتون و

نهه شپیته کاله پخوا د هندوستان اسايس قانون نافذ 

شو، او د هندوستان د حکومتوالۍ په توګه یې د 

هندوستان قانون )1935( ځای یې ونیو او د خپلواک 

جمهوریت په لور یې د هندوستان سفر بشپړ کړ. 

سږکال د نوي ډهيل په راجپت کې د 69 جمهوریت 

ورځې ملانځنه یو بل پرمختګ و. پدغه ملانځنې کې 

د سویل ختیځې آسیا هیوادونو ټولنې )آسیان( د 10 

مرشانو شتون ډیر د پام وړ و. 

د لومړنیو یوه ورځ
ملانځنه په امر جوان جیويت باندې د صدراعظم 

نریندرا مودي لخوا د دفاع وزیر نیرماله 

سیتاهارامان او د پوځ دریو قوماندانو په شتون 

کې د ګالنو ګېډیو کېښودلو رسه پیل شوه. لدې 

وروسته صدراعظم راجپت ته والړ او له ولسشمر 

رام نات کویند او د آسیان له مرشانو رسه یې 

لیدنې تررسه کړې. اصيل میلامنه د آسیان د 

لیکواله:  ګوراو ناګپال
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د نړۍ له 64 عمومي  ریسانو رسه خربې وکړې، 

لدغو څخه 24 د هندوستان او 40 د نورو هیوادونو 

و. د دغو رشکتونو ټولیز بازار پانګه نږدې 3.6 

تریلیونه ده. 

د نړۍ اقتصادي غونډه
د سږکال غونډې موضوع “په یوې ویشل شوې 

نړۍ کې د یوې ګډې راتلونکې منځ ته راوړل و.” 

د غونډې عمومي برخې منځګړتوب پروفیسو 

کالوس شواب کاوو، چې د دغې غونډې مؤسس 

او عمومي ریس هم دی. پدغې غونډې کې چې 

صدراعظم مودي خپله مهمه وینا تررسه کوله پردې 

حقیقت باندې ټینګار وکړ چې هندوستان تل د 

سولې او امنیت هڅولو برخو، د چاپیریال ساتنې 

او دوامدارې پراختیا او د خربو له الرې د شخړو 

حلولو په برخو کې خپله مثبته ونډه تررسه کړې.  

هغه دا هم وویل چې اوس په هندوستان کې 

یو پرانیستی اقتصاد منځ ته راغلی، او د پانګونو 

لپاره یې ښه فرصتونه برابر کړي، د سوداګرۍ 

تررسه کولو لپاره یې آسانتیاوي منځ ته راوړي او د 

دې هیواد ودې له کبله یې نړیوالو رشکتونو لپاره 

نوي فرصتونه وړاندې کړي. هغه له ټولو هرکلۍ 

وکړ ترڅو له هندوستان څخه لیدنه وکړي، او پدې 

هیواد کې په کار کولو غور وکړي او د دې هیواد 

د روغتیا، ښه وايل او شتمنی منځ ته راوړلو له 

وړاندیزونو څخه ګټه واخيل.  

صدراعظم نریندرا مودي د سویسزرلند د 

نړۍ په اقتصادي غونډه کې د هندوستان لومړنۍ 

صدراعظم و ترڅو د دغې غونډې عمومي برخه کې 

خپله وینا تررسه کړي.

کيڼ خوا ته: صدراعظم نریندرا مودي د داوس په غونډه کې د 2018 د جنورۍ په 23 د نړیوالې سوداګرۍ په شورا کې د نړۍ 

له مهمو عمومي ریسانو رسه خربې کوي؛ پورته: صدراعظم مودي د نړۍ اقتصادي غونډې د عمومي برخې په ترڅ کې د سویس 

فیدراسیون له ولسمرش، الین بیرسیت او د نړۍ اقتصادي غونډې له ریس، پروفیسور کالوس شواب رسه

د دې لیدنې په ترڅ کې صدراعظم مودي 

د نړۍ له 64 عمومي  ریسانو رسه خربې 

وکړې، لدغو څخه 24 د هندوستان او 

40 د نورو هیوادونو و
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د سویسزرلند د داوس – کلوسرتز ښار ته د صدراعظم نریندار مودي سفر ترڅو د 
نړۍ اقتصادي غونډې )د 2018 د جنورۍ له 22 تر 23( په پیل کې خربي وکړي په 

نړۍ کې د هندوستان د اهمیت پیژندلو لپاره مهمه موضوع وه

اقتصادي همکاري

د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي د جنورۍ 

په 22 او 23 د سویسزرلند د داوس – کلوسرتز له 

ښار څخه لیدنه وکړه ترڅو د نړۍ اقتصادی غونډې 

په عمومي برخه کې خپله مهمه وینا وکړي. له 

وینا وروسته بیا هغه د 2018 د جنورۍ په 22 د 

سویسزرلند فیدراسیون له ولسمرش الین بیرسیت رسه 

دوه اړخیزه لیدنه تررسه کړه.

د لیدنې په ترڅ کې دوو مرشانو د سوداګرۍ 

پراختیا او اقتصادي همکارۍ موضوعګانو باندې 

خيل نظرونه یوبل رسه بدل کړل، او د سوداګرۍ او 

اقتصادي ملګرتیا موافقې )TEPA( د پرمختګ خربو 

لپاره یې په الرو چارو باندې خربې وکړې. د پاریس 

د اقلیم بدلون موافقې باندې هم خربې وشوې او د 

هندوستان صدراعظم د تجدید وړ انرژۍ په هکله 

یې خپل پالنونه ترشیح کړل. د دې لیدنې په ترڅ 

کې صدراعظم مودي د ماښام په یوې مېلمستیا کې 
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روزل، د کاري فرصتونو منځ ته راوړل، د طبیعت 

تنوع خوندي کول او د انرژۍ رسچینې پاکولو 

ته اشاره وکړه، او پردې یې ټینگار وکړ چې نړۍ 

اوس د صنعت له عرص څخه د معلوماتو عرص ته 

حرکت کوي. 

د بهرنیو چارو وزیرې چې له هندوستان څخه 

تایلند ته د درې اړخیزې لویې الرې پروژې ته اشاره 

کوله د غونډې گډونوالو ته وویل چې دا لویه الره 

به اوږده يش ترڅو د آسیان نور هېوادونه هم وصل 

کړي. هغې دا هم وویل چې “نن ورځ د هندوستان 

16 ښارونه له سنگاپور رسه وصل دي، له هندوستان 

څخه تر تایلنده د درې اړخیزې لویې الرې پروژه د 

چټک پرمختگ په ترڅ کې ده او مونږ پالن لرو ترڅو 

دا لویه الره نوره هم وغزو ترڅو هندوستان د آسیان 

له نورو هېوادونو رسه هم وصل کړو.”

د هندوستان د خوځښت یوه برخه ترڅو د 

آسیان هېوادونو رسه اړیکې ژورې کړي، د بهرنیو 

چارو وزیرې تایلند، اندونیزیا او سنگاپور ته د خپل 

پنځ ورځنې سفر په ترڅ کې د سفر په پای کې د 

دغې غوڼده لپاره په سنگاپور کې وه. 

د سنگاپور د صدراعظم مرستیال، تیو چي هین، 

د پراوايس بهارتیا دیواس د دوو ورځو غونډې د پای 

برخې کې خربې وکړې، او د هندوستان رشکتونو 

باندې غږ وکړ ترڅو په سنگاپور کې په ډیریو 

فرصتونو باندې، په ځانگړې توگه ملکي هوانوردي، 

سوداگري او مايل برخو باندې فکر وکړي.”ځکه 

چې د ملکي هوانوردي، سوداگري او مايل مرکز په 

توگه مونږ د هندوستاين رشکتونو لپاره یوه ښه ځای 

یو ترڅو لدغه ځای څخه کار وکړي او خپل کارونه 

د سویل ختیځې آسیا او وړاندې لورې خوا پراخ 

ورکړي.”  

په سنگاپور کې پراوايس بهارتیا دیواس یو شمیر 

ډیري موضوعگانې پشمول د پانگونې، اقتصاد، 

گرځندوی، کلتور، اړیکي او د کارونو پیلول تر 

پوښښ الندې راوړل، او په بهر کې مهم هندوستاين 

وگړي او د آسیان له هېوادونو څخه د مهمو نړیوالو 

بنسټونو هیٔتان، مشهور وزیران او مهم رشکتونو او 

سیايس مرشان یې ځان ته راجلب کړل. 

پورته )کې او ښی خوا ته(: د هندوستان بهرنیو چارو وزیره سوشام سواراج د 2018 د آسیان او هندوستان پراوايس بهارتیا دیواس کې؛ 

د بهرنیو چارو وزیره د سنگاپور په غونډه کې د هندوستان له وگړو رسه

د آسیان هېوادونو او هندوستان 

پراوايس کلنۍ غونډه هغه غونډه وه 

چې د لومړي ځل لپاره له هندوستان 

څخه دباندې جوړه شوې وه
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د 2018 د آسیان او هندوستان پراوايس بهارتیا دیواس یا په آسیان هیوادونو کې د هندوستاين 
وگړو ورځ د ملانځنې په ترڅ یو مهم گام واخیستل شو او د هندوستان او آسیان اړیکي نورې 

هم ځواکمنې شوې، او  د ختیځ خوا ته د عمل له پالیسی څخه مالتړ وشو

د اړیکو جوړول

د 2018 د آسیان هېوادونو او هندوستان پراوايس 

دیواس غونډه د جنورۍ په 6 او 7 په سنگاپور کې 

تررسه شوه، او د لومړي ځل لپاره هغه غونډه وه 

چې له هندوستان څخه په بهر کې تنظیم شوې وه. 

د سږکال د غونډې عنوان و، “لرغونې الرې، نوی 

سفر: د آسیان او هندوستان په فعاله ملگرتیا کې د 

هندوستان وگړي.”

د دې غونډې په مېلمستیا کې د هندوستان د 

بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج د هندوستان او 

آسیان هېوادونو د ودې په حال کې پر اړیکو باندې 

خربې وکړې. هغې وویل چې د آسیان په هېوادونو کې 

د هندوستاين وگړو ځواکمن شتون د هندوستان او د 

دغو هېوادونو ترمنځ د اړیکو ټینگولو لپاره یې مناسبه  

الر پرانیستلې ده. 

د بهرنیو چارو وزیرې چې نږدې 3,000 گډونوالو 

ته یې وینا کوله وویل، “مونږ دلته یو ترڅو پرخپلو 

ژمنو باندې ټینگار وکړو او غواړو ترڅو په نړۍ کې د 

هندوستان او آسیان هېوادونو ترمنځ خپل راتلونکی 

سفر رشیک کړو،” هغې اضافه کړل چې د هندوستان 

اقتصاد چټکه وده، د آسیان له هېوادونو رسه د دې 

هېواد د سوداگرۍ او پانگونې اړیکې کېدای يش 

ډیره وده وکړي. د ختیځ خوا ته د هندوستان عمل 

پالیسۍ هم پدغه سیمه باندې کار کوي، او د دې 

هېواد د دپلوماتکې اجنډا یوه مهمه برخه ده. د 

بهرنیو چارو وزیرې وویل، “د آسیان له هېوادونو 

رسه د هندوستان بوختیا د گډو اصولو د رونټیا په 

اساس ده. مونږ پدې باور یو کله چې ټول هېوادونه 

له نړیوالو مقرراتو او نورمونو څخه اطاعت وکړي 

او کله چې مونږ د خپلواکۍ مساواتو او دوه اړخیز 

درناوې پراساس چلند وکړو، زمونږ هېوادونه 

د امنیت احساس کوي او زمونږ اقتصادونه 

وده کوي.” 

د بهرنیو چارو وزیرې د هندوستان پالنونو ته 

هم اشاره وکړه ترڅو د شامل ختیځ ایالتونو او سویل 

ختیځې آسیا ترمنځ اړیکې تاسیس يش. هغې دا هم 

وویل چې دغه هېوادونه کېدای يش له سیمې رسه 

د هندوستان لپاره پل يش او د دې پروسې په ترڅ 

کې د خپل ځان لپاره هم ډیره سوکايل السته راوړي. 

د بهرنیو چارو وزیرې د سیمې گډو ننگونو 

ته پشمول د دیجیتل عرص لپاره د مسلکي کسانو 
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و  کې ده، او د یوې دپلوماتيکي اکاډمۍ د ودانول

لپاره د هندوستان حکومت له مرستو څخه 

مننه وکړه.

متحده عريب امارات
شیخ خلیفه بن زاید النهیان، د متحده عريب 

اماراتو ولسمرش او د ابوظبي شهزاده، او د 

سلطنتي کورنۍ نورو غړو صدراعظم مودي ته 

د ابوظبي په هوايي ډګر کې هرکلۍ ووایه. د 

هندوستان صدراعظم د هېواد لومړنۍ مرش و 

چې د ولسمرشۍ په نوي ماڼۍ کې ورته هرکلۍ 

وویل شو. وروسته د دوو مرشانو لخوا ګټورې 

خربې تررسه شوې او د هوکړې یو شمیر یاداښتونه 

السلیک شول. پدغو کې ترټولو مهم د هندوستان 

رشکتونو کنرسسیوم چې مرشې یې او این جي 

يس ویدیش رشکت پشمول د آی او يس او يب 

پي آر ایل کوله، او د ابوظبي د تیلو ميل رشکت 

ترمنځ السلیک شو. 

عامن
وروسته لدې چې هغه د فربورۍ په 11 عامن 

ته راغی، صدراعظم مودي او له هغه رسه د ګډ 

هیٔت  په ویاړ د عامن پاچاه سلطان قابوس بن 

سید د یوې ځانګړې د ماښام مېلمستیا کوربه 

و. په خربو کې دواړو مرشانو په یو شمیر مهمو 

سیمه ایزو، نړیوالو او دوه اړخیزو موضوعګانو 

باندې خربې وکړې چې د دواړو لورو لپاره د 

پام وړ وې. په هغې ګډې اعالمیې کې چې د 

هندوستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا 

خپره شوې ویل شوي چې دواړو لورو یوځل بیا 

“د لوړ پوړو چاروکو د سفرونو او منظمو دوو 

اړخیزو خربو اهمیت باندې ټینګار وکړ.” 

صدراعظم مودي د هندوستان لومړنۍ 

صدراعظم دی چې فلسطین ته یې رسمي 

سفر وکړ او دا یو تاریخ جوړونکی سفر و 
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هندوستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې 

اعالمیه په وینا، پاچاه عبدالله دغه سفر ته د 

هندوستان او اردن لپاره “د یوه نوي فصل پیل” 

په توګه ګوري. 

فلسطین
صدراعظم مودي د هندوستان لومړنۍ 

صدراعظم دی چې فلسطین ته یې رسمي 

سفر وکړ او دا یو تاریخ جوړونکی سفر و. 

صدراعظم مودي ته د فلسطین ولسمرش 

محمود عباس لخوا تود هرکلۍ وویل شو، 

هغه د 2017 په مې کې هندوستان ته سفر 

کړی و. صدراعظم مودي بیا د احرتام تررسه 

کولو لپاره د فلسطین پخواين ولسمرش مرحوم 

یارس عرفات آرامګاه تر ورغی. لدې وروسته د 

دواړړو مرشانو لخوا ګټورې خربې تررسه شوي، 

او شپږ مهم د هوکړې یاداښتونه السلیک 

شول. صدراعظم مودي ته د فلسطین تر ټولو 

اړ د فلسطین هېواد عايل مېډال  لوړ ملکي وی

ډالۍ شو. له ولسمرش عباس رسه په خربو کې، 

صدراعظم مودي د سولې پروسې لپاره پرخپل 

مالتړ ټینګار وکړ او ولسمرش عباس ته یې ډاډ 

ورکړچې هندوستان به د فلسطین په پراختیا 

کې هر ډول مرسته چې کېدای يش برابره 

کړي. د فلسطین حکومت بیا د هندوستان 

له حکومت څخه د روانو ګډو پروژو لپاره لکه 

د تیکنالوژۍ پارک چې اوس د ودانولو په ترڅ 

کېن خوا ته )کښته(: 

صدراعظم مودي په 

رامال کې د فلسطین له 

ولسشمر محمود عباس 

رسه؛ صدراعظم مودي 

په متحده عريب اماراتو 

کې له شیخ محمد بن 

زاید آلنحیان، د ابوظبې 

شهزاده رسه لیدنه کوي

مخامخ پاڼه: صدراعظم 

مودي ته د عامن په 

مسقط کې د راتګ په 

وخت کې د صدراعظم 

مرستیال فهد بن محمود 

السید لخوا هرکلۍ کیږي
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په نوي ډهيل کې د 69 جمهوریت ورځې 

ملانځنې په ترڅ کې چې د 10 آسیان هېوادونو 

مرشانو ته د لوړ پوړو مېلمنو په توګه بلنه ورکړ 

شوې وه، په 2018 کې دا د هندوستان په ډیري 

بوختې دپلوماتیکي کلیزه کې مهمه موضوع 

وه. دا تر ډیري کچې د هندوستان حکومت 

لخوا یو مهم حرکت هم ګڼل کیږي، ترڅو د 

دې هېواد له ګاونډیانو رسه اړیکي ټینګي يش، 

او دا یووازې په اراضی باندې فکر کول ندي، 

سمندري بعدونه هم په پام کې نیول شوي. د 

دې موضوع ترڅنګ، او د هندوستان د لویې 

دپلوماتیکي اجندا د برخې په توګه، صدراعظم 

نریندرا مودي منځني ختیخ ته هم یو شمیر 

رسمي سفرونه تررسه کړل. دا سفرونه د 2018 

د جنورۍ له 9 تر 12 په اردن کې پیل شول او 

بیا صدراعظم مودي فلسطین، متحده عريب 

اماراتو او عامن ته سفرونه وکړل. 

اردن
وروسته لدې چې اردن ته راغی، صدراعظم 

مودي ته د اردن پاچاه عبدالله دوهم بن 

الحسین لخوا د هغه په کور کې هرکلۍ وویل 

شو. صدراعظم مودي د هندوستان لومړنۍ 

صدراعظم دی چې اردن ته یې سفر کړی. د 

صدراعظم مودي د هندوستان لومړنۍ 

صدراعظم دی چې اردن ته یې رسمي 

سفر کړی دی

پورته: صدراعظم نریندرا مودي په عامن کې د اردن پاچاه دویم عبدالله بن الحسین رسه لیدنه کوي
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د ګاونډیتوب پراختیا
د دې موخې لپاره ترڅو هندوستان له خپلو سمندري ګاوڼدیانو رسه خپلې اړیکي 

ځواکمنې کړي، صدراعظم نریندرا مودي د 2018 د فربورۍ له 9 تر 12 اردن، 
فلسطین، متحده عريب اماراتو او عامن ته سفرونه وکړل

20
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ډیری هندوستاين عسکر ووژل شول. 

صدراعظم نیتنیاهو د جگړې یادگار ځای 

څخه لیدنه وکړه او ویې ویل چې هغه 

“د قدردانۍ احساس وکړ”، ځکه چې د 

هندوستان عسکرو د ارساییل لپاره خپل 

ځانونه قرباين کړې. له خپلې مېرمنې 

سارا نیتنیاهو رسه هغه د تاج محل 

لیدنې لپاره آگرې ته والړ، هغه د رایسینا 

په څو اړخیزو خربو کې گډون وکړ، په 

گوجرات کې د سبارامايت له ارشم څخه 

لیدنه وکړه، په ممبای کې د سوداگرۍ 

په یوه سیمینار کې گډون وکړ او د 

بالیود له ستورو رسه یې په هغې غونډه 

کې برخه واخیستله چې په ارساییل کې د 

هندوستان د فلم جوړونکو لپاره د کاري 

فرصتونو د پلټنې لپاره جوړه شوې وه.  
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او سایرب امنیت، لوړو زده کړو او څېړنو، ساینس 

او تیکنالوژۍ، گرځندوی او کلتور په برخو کې 

خپلې همکارۍ نورې هم پراخې کړي. 

د هندوستان په بیالبیلو ایالتونو کې به د 

غورتوب اته ویشت مرکزونه تاسیس يش، او 

لدغو څخه د غورتوب اوه مرکزونه په تیرو شپږو 

میاشتو کې عملیايت بڼه غوره کړې. د صدراعظم 

نیتنیاهو د سفر په ترڅ کې، چې صدراعظم 

نریندرا مودي یې ملگرتیا کوله، هغوی د ورداد او 

گوجرات له مرکزونو څخه لیدنه وکړه او په بهوج 

کې د غورتوب مرکز یې پرانیست، چې دا هم په 

گوجرات کې دی. 

د سفر په ترڅ کې، هندوستان او ارساییل 

د هوکړې نهه یاداښتونه السلیک کړل ترڅو په 

بیالبیلو برخو کې لکه د سایرب امنیت همکارۍ، 

د تیل او غاز په برخو کې همکارۍ، د فضا 

تیکنالوژۍ، سمندري او هوايی چلند اړیکو او د 

فلم تولید په برخو کې دوو اړخیزو همکاریو ته 

نوره هم پراختیا ورکړي. 

د نوي ډهيل تیین موريت چوک ته اوس د 

تیین موريت هایفه چوک نوم ورکړ شوی، هایفه 

د ارساییل د یوه ښار نوم دی. په 1 نړیوالې 

جگړې کې له هایفه څخه د دفاع کولو لپاره 

د سفر په ترڅ کې، هندوستان او 

ارساییل د هوکړې نهه یاداښتونه 

السلیک کړل ترڅو په بیالبیلو برخو 

کې دوه اړخیزې همکارۍ نورې هم 

پراخې کړي

کېڼ خوا ته: صدراعظم نیتنیاهو او صدراعظم مودي په نوي ډهيل کې د هندوستان او 

ارساییل د عمومي ریسانو په غونډه کې له یوې ډلې رسه د انځور اخیستلو په وخت کې

پورته: صدراعظم نیتنیاهو په راشرتاپايت بهاون کې د هندوستان له ولسمرش رام نات 

کویند رسه لیدنه کوي

مخامخ پاڼه: د بهرنیو چارو وزیره سوشام سواراج له صدراعظم نیتنیاهو رسه لیدنه کوي
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کې د هندوستان او ارساییل ترمنځ په بیالبیلو 

برخو کې د دوو اړخیزو همکاریو مطرح کول او د 

راتلونکو 25 کلونو په ترڅ کې د کیفیت نوي پړاو 

ته وړل شامل و.  

کله چې صدراعظم نیتنیاهو د جنورۍ 

په 14 نوي ډهيل ته راغی، صدراعظم مودي 

ترشیفات یوې خوا پرېښودل او پخپله یې هغه 

ته د تودې غیږې رسه ښه راغالست وویل. “زما 

مللگرې نیتنیاهو، هندوستان ته ښه راغالست! 

هندوستان ته ستايس سفر تاریخي او ځانگړی 

دی. دا سفر به زمونو د دوو هېوادونو ترمنځ 

نږدې اړیکې نورې هم ټینگي کړي،” صدراعظم 

مودي بیا په انگلیيس او هیربو په ټویټر کې 

ولیکل. 

هندوستان ته تر سفر وړاندې، صدراعظم 

نیتنیاهو وویل: “دا یو فرصت دی ترڅو د نړۍ د 

اقتصاد، امنیت، تیکنالوژۍ او گرځندوی له یوه 

نړیوال ځواک رسه همکاریو ته پراختیا ورکړو. 

مودي د ارساییل او زما نږدې ملگرۍ هم دی 

او زه د دې حقیقت قدرداين کوم چې هغه به 

زما په سفر کې له ما رسه ډیره ملگرتیا ولري. د 

ارساییل او د نړۍ د دې مهم ځواک ترمنځ به 

ملگرتیا خواکمنه کړې... چې له مونږ رسه په 

امنیت، اقتصاد، سوداگرۍ، گرځندوی او نورو 

برخو کې مرسته کوي.”

دواړه هېوادونه د کرنې او اوبو په برخو کې 

په یوه گډ پنځه کلني سرتاتیژيک پالن باندې 

یوځای کار کوي. هغوی پردې هم موافقه وکړه 

ترڅو د نوښت، کار او سوداگرۍ، فضا، کورين 

پورته )کېڼ او ښی خوا ته( او مخامخ پاڼه: د ارساییل صدراعظم بینیامین نیتنیاهو، چې د هغه مېرمن سارا نیتنیاهو او د هندوستان 

صدراعظم نریندرا مودي وررسه ملگري و په نوي ډهيل کې د بیانومول شوي په تیین موريت هایفه یادگار کې 

کله چې صدراعظم نیتنیاهو د جنورۍ 

په 14 نوي ډهيل ته راغی، صدراعظم 

مودي ترشیفات یوې خوا پرېښودل او 

پخپله یې هغه ته د تودې غیږې رسه 

ښه راغالست وویل
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د هندوستان او ارساییل ترمنځ د پنځه ویشت کلنې دپلوماتیکو اړیکو پیل رسه، 
صدراعظم بینیامین نیتانیاهو د 2018 د جنورۍ له 14 تر 19 پورې د یوه رسمي 

سفر په ترڅ کې هندوستان ته سفر وکړ.  

لیکوال: د ایس وینکت ناریان

د 25 کلونو ملگرتیا

د 2018 د جنورۍ له 14 تر 19 هندوستان ته د 

ارساییل صدراعظم بینامین نیتنیاهو سفر لدې 

وروسته تررسه شوی کله چې د 2017 د جوالی 

له 4 تر 6 پورې د هندوستان صدراعظم نریندرا 

مودي د یوه رسمي سفر په ترڅ کې ارساییل ته 

والړ، او دغه سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د 25 

کلونو دپلوماتیکو اړیکو ملانځلو لپاره و. 

د دغه سفر په ترڅ کې د هندوستان او 

ارساییل حکومتونو ترمنځ اړیکي نورې هم 

ځواکمنې شوې، او د دواړو هېوادونو ترمنځ یې 

د سرتاتیژيکو اړیکو بنسټ نور هم ځواکمن کړ، 

او د ارساییيل مرش لخوا د ودې په حال کې د 

دغې ملگرتیا تاییدي وه. دا سفر له صدراعظم 

مودي رسه په گډ لید باندې ټینگار و، چې پدغو 
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وشوې اتصال، انرژۍ، سوداګري او د پانګونې 

همکارۍ، د خلکو ترمنځ مدين اړیکي او د 

هندوستان او ایران ترمنځ د دوستانه اړیکو 

تبادلې هڅولو موضوعګانې شاملې وې. د 

دهشتګردۍ او نورو د دوو اړخیزو ګټو سیمه 

ایزې او نړیوالې موضوعګانو باندې هم زیاتې 

خربې وشوې.

د دواړو هېوادونو لخوا هڅه وشوه ترڅو 

په نوي برخو کې د دوو اړخیزو همکاریو 

کارونه تررسه يش. او د کرنې، دودیز درملو، 

روغتیا او اړیکو په برخو کې یو شمیر د 

هوکړې یاداښتونه السلیک شول. د لوړو زده 

کړو، ساینس او تیکنالوژۍ په برخو کې هم 

همکارۍ ته د دواړو لخوا هرکلۍ وویل شو. 

د هندوستان بهرنیو چارو وزارت لخوا 

په ګډې اعالمیه کې ویل شوي چې د 

هندوستان او ایران ترمنځ د دوستانه تبادلې 

هڅولو لپاره، موافقه وشوه چې هندوستان 

به د ایراين وګړو لپاره د ویزې آسانتیاوې 

برابروي، او دا چې ایران به د هندوستان وګړو 

لپاره ورته کار تررسه کوي.

پدايس حال کې چې رسنیو ته یې خپله 

اعالمیه وړاندې کوله، صدراعظم مودي 

د هندوستان او ایران ترمنځ دوې اړخیزې 

اړیکې پدې ډلو توضیح کړې: “د یوه گاونډي 

او دوست په توګه، د هندوستان او ایران 

ترمنځ اړیکو د سلونو کلونو په ترڅ کې د 

یوبل شتون لپاره ګټور متام شوي... مونږ په 

دواړو هېوادونو کې سوکايل غواړو او مونږ د 

دواړو هېوادونو او نړۍ لپاره د سولې او ثبات 

په هیله یو. 

د دهشتګردۍ پوښتنه او دواړو 

هېوادونو لپاره د ګټې وړ نورو سیمه 

ایزو او نړیوالو موضوعګانو باندې هم 

خبرې وشوې 

کېڼ او ښی خوا ته: ډاکټر حسن روحاين د ایران ولسمرش د نوي ډهيل راجګهات کې د مهامتا ګاندهي 

په سامدهي کې؛ ولسمرش روحاين د هندوستان له صدراعظم نریندرا مودي رسه په رشرتاپتي بهاون کې

مخامخ پاڼه )کېڼ او ښی خوا ته(: ولسمرش روحاين له صدراعظم مودي او د هندوستان له ولسشمر 

رام نات کویند رسه؛ د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشام سواراج له ولسمرش روحاين رسه 

15
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اخیستل
یو ګام پرمخ

د ایران ولسمرش ډاکټر حسن روحاين د 2018 د فربورۍ له 15 تر 17 د دریو 
ورځو لپاره هندوستان ته سفر وکړ، او دا د دوو هېوادونو ترمنځ د دوو اړخیزو 

اړیکو لپاره یو مهم پرمختګ و

د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي په 

بلنه د ایران ولسمرش ډاکټر حسن روحاين د 

2018 د فربورۍ له 15 تر 17 د دریو ورځو لپاره 

هندوستان ته رسمي سفر وکړ . ولسمرش 

روحاين حیدرآباد ته راغی او بیا وروسته د 

لومړۍ ورځې په شپه نوي ډهيل ته والړ، او 

هلته په راتلونکې سهار د هندوستان ولسمرش 

رام نات کویند او صدراعظم نریندرا مودي 

لخوا د رشرتاپهتي بهاون په انګړ کې ورته 

هرکلۍ وویل شو. وروسته بیا د هندوستان 

بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج وررسه لیدنه 

تررسه کړه. 

د رسمي سفر په ترڅ د دوو هېوادونو 

ترمنځ یو شمیر موافقې السلیک شوې. د ایران 

د ولسمرش لخوا تیر سفر نږدې یوه لسیزه 

وړاندې تررسه شوی و، دا د دواړو هېوادونو 

ترمنځ د تیرې لسیزې د دوو اړخیزو اړیکو 

د ارزونې له پلوه یو ګټور سفر و. د ولسمرش 

روحاين او صدراعظم مودي د لیدنې په وخت 

کې، په هغو موضوعګانو باندې چې خربې 

14
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هغوی د کاناډا او هندوستان د انرژۍ وزیرانو 

د کچې په خربو باندې هم ټینګار وکړ ترڅو 

برېښنا، د انرژې مؤثر کول او د تجدید وړ انرژۍ 

موضوعګانې باندې هم خربې وکړي. 

دواړو مرشانو له طبیعته بیا د ټولنې پر 

موضوع باندې خربې وکړې او د مېرمنو په 

ځواکمن کولو باندې ټینګار وکړ او د ژوند په ټولو 

برخو کې د مېرمنو او انجونو لپاره د جنيس او 

بیرته تولید د روغتیا او برشي حقونو په اهمیت 

باندې هم ټینګار وکړ. 

خلک مهم دي
صدراعظم ترودو او صدراعظم مودي د 

هندوستان او کاناډا د خلکو ترمنځ د اړیکو په 

اهمیت باندې ډیر ټینګار وکړ. دواړو مرشانو 

د لوړو زده کړو په برخه کې د هوکړې یاداښت 

د بیا نوي کولو څخه هم هرکلۍ وکړ، هغوی په 

کاناډا کې د هندوستان د زده کوونکو د شمیر 

زیاتوايل حقیقت مني او د شاسرتي د هندوستان 

– کاناډا بنسټ د 50 کلنې ملانځنې هرکلۍ یې 

وکړ، دواړه هېوادونه د دغه بنسټ مالتړ کوي. 

دغه بنسټ د اکادمیکو فعالیتونو له الرې د 

دواړو هېوادونو ترمنځ پوهاوۍ هڅوي. 

د کاناډا د صدراعظم د سفر په ترڅ کې، 

هغه د هندوستان صدراعظم مودي ته هم بلنه 

وکړه ترڅو په یوه مناسب وخت کې هرڅه ژر 

کاناډا ته سفر وکړي، او صدراعظم مودي هم دا 

بلنه ومنله. 

صدراعظم ترودو او صدراعظم 

مودي د هندوستان او کاناډا د خلکو 

ترمنځ د اړیکو په اهمیت باندې ډیر 

ټینګار وکړ

13
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افراطیت غندل، صدراعظم جسنت ترودو او 

صدراعظم نریندرا مودي موافقه وکړه ترڅو د 

هندوستان او کاناډا ترمنځ امنیتي همکارۍ 

پراخې کړي، او پرېکړه یې وکړه ترڅو دغه کار 

د ميل امنیت سالکارانو د خربو او د بهرنیو 

چارو وزیرانو په کچې د سرتاتیژیکو خربو له 

الرې تررسه کړي، هغوي د دهشتګردۍ او د 

تاوتریخوايل افراطیت د مخې نیولو لپاره د یوې 

دوه اړخیز کاري چوکاټ هرکلۍ هم وکړ. 

اوکلتور طبیعت 
دواړو خواو د اقلیم بدلون موضوع په هکله د 

پاریس موافقې څخه په مالتړ باندې موافقه وکړه 

او د تجدید وړ انرژۍ د ایتالف هڅولو لپاره یې د 

یوه نړیوال شميس ایتالف اهمیت باندې ټینګار 

وکړ. په دواړو هېوادونو کې د څیړنو بنسټونو 

هڅول ترڅو د شميس انرژۍ، او تیکنالوژۍ په 

برخو کې د همکارۍ بوختیا نوره هم پراخه يش، 

دواړو مشرانو د دهشتګردۍ او 

دتاوتریخوالي افراطیت د مخې نیولو په 

برخو کې د همکارۍ لپاره د دوه اړخیزه 

کاري چوکاټ هرکلۍ وکړ

پورته )کېڼ او ښی خوا 

ته(: د فربورۍ په 18 

صدراعظم ترودو له خپلې 

کورنۍ رسه آګرې ته 

راځي؛ صدراعظم مودي 

په راشرتاپايت بهاون کې 

صدراعظم ترودو رسه 

لیدنه کوي

مخامخ پاڼه: د فربورۍ 

په 19 د کاناډا صدراعظم 

او کورنۍ یې حیدرآباد 

ته راځي

د انرژې مؤثریت

د سفر په ترڅ کې د ډیریو دوو 

اړخیزو ګټورو موضوعګانو په 

منځ کې، “د اخیستلو وړ، باور 

وړ، دوامدارې او عرصي انرژۍ 

رسچینو” په لور په نړیوال 

خوځښت باندې ټینګار وشو. 

د هندوستان او کاناډا د انرژي 

وزیرانو، او د هندوستان جمهوریت 

د پطرولیم او طبیعي غازو او د 

کاناډ د طبیعي رسچینو ادارې 

ترمنځ د هندوستان او کاناډا د 

وزیرانو په کچه د خربو تر عنوان 

الندې د هوکړې یو یاداښت هم 

السلیک شو. 
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هغوی “په کور دننه او په بهر کې د برشي 

حقونو، د جندر مساواتو، د دیموکراتیکو ټولنو د 

اصيل برخې په توګه د مدين ټولنو” په خوندي کولو 

او هڅولو اهمیت باندې هم ټینګار وکړ، او موافقه 

یې وکړه ترڅو د هندوستان او کاناډا ترمنځ په 

مهمو دوو اړخیزو برخو کې کارونو ته دوام ورکړي 

او همکارۍ پراخې کړي. 

یوځای د ودې په لور
د سفر په ترڅ کې، د دواړو هېوادونو ترمنځ یو 

شمیر مهمې موافقې او د هوکړې یاداښتونه 

السلیک شول، او د زده کړې، معلومايت تیکنالوژۍ، 

د برصي اوډیو ګډ تولید، ملکي امتي ساینس او 

تیکنالوژۍ، سپورتونو، او فکري ملکیت باندې 

مترکز وشو. دواړو مرشانو پدې امکاناتو باندې 

هم خربې وکړې ترڅو دوه اړخیزه سوداکري او 

اقتصادي اړیکي هم پراخې کړي، او پدغه برخه کې 

به خربو ته دوام ورکړي ترڅو دوه اړخیزه بهرنۍ 

پانګونه وهڅوي او د موافقو په خوندیتوب باندې به 

کار وکړي، او د دواړو هېوادونو په یوې هراړخیزې 

اقتصادي ملګرتیا همکارۍ باندې هم ټینګار وکړ. 

او دا چې د سوداګرۍ موافقې به د دواړو هېوادونو 

وګړو ته به ګټه ورسوي او د هغوی لپاره  به کارونو 

او اقتصادي فرصتونه به منځ ته راوړي د دواړو 

هېوادونو مرشانو لخوا یې هم هرکلۍ وکړ.  

سوله او امنیت
د نړۍ سولې، سوکالۍ او ثبات لپاره د ګواښونو په 

توګه د دهشتګردۍ، بنسټ پالنې او د تاوتریخوايل 

دواړو مشرانو د دوه اړخیزې سوداګرۍ 

او اقتصادي اړیکو په بیالبیلو برخو کې 

کار کولو او پراخولو امکاناتو باندې 

خبرې وکړې

پورته )کېڼ او ښی خوا ته(: د هندوستان ولسمرش رام نات کویند د کاناډا له صدراعظم رسه؛ صدارعظم ترودو د بهرنیو چارو وزیرې شوشام سواراج رسه لیدنه کوي

مخامخ پاڼه: د کاناډا صدراعظم جسنت ترودو او د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي په نوي ډهيل کې دحیدرآباد په کور کې مطبوعايت اعالمیې ورکوي

11
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پلونه جوړول
د 2018 کال د فربورۍ له 18 تر 24 هندوستان ته د کاناډا د صدراعظم ښاغيل جسنت 

ترودو سفر، د دواړو هېوادونو ترمنځ یې سرتاتیژیکې، اقتصادي، او برشي همکارۍ 
نورې هم ځواکمنې کړې.

هندوستان او کاناډا د څو کلونو په ترڅ کې د 

دیموکراسۍ، ولسواکۍ، مساواتو او د قانون 

حاکمیت ارزښتونو پر بنسټ په ګډه رسه کار 

کړئ. په یوه خوځښت کې ترڅو د دواړو هېوادونو 

ترمنځ دوه اړخیزې اړیکي نورې هم ځواکمنې 

يش، د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي په 

بلنې د کاناډا صدراعظم جسنت ترودو د 2018 

کال د فربورۍ له 18 تر 24  سفر وکړ. دواړو 

مرشانو د فربورۍ په 23 په نوي ډهيل کې یوبل 

رسه وکتل، او د ګډې اعالمیې پراساس چې د 

هندوستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا 

خپره شوې، “هغوی یو ځل بیا د سرتایتژیکې 

ملګرتیا د روانو بیالبیلو کارونو او ودې په ژمنو 

باندې ټینګار وکړ.” 
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غونډه
د آسیان هیوادونو او د هندوستان ترمنځ د سږکال 

یادښت غونډه زمونږ د ګډو ارزښتنو، ګډې 

راتلونکې لپاره تررسه شوه او د مرشانو لخوا په 

یو شمیر بیالبیلو موضوعګانو باندې لکه د دریو 

ستونونو –  سیايس امنیت، اقتصادي امنیت او 

ټولنیزې کلتوري همکارۍ باندې خربي وشوي. 

په ځینو موضوعګانو باندې چې خربې وشوي 

د دودیز او غیردودیز امنیتي ننګونو په تړاو 

سمندري همکاري، برشي ناورین رسه مرسته، 

امنیتي همکاري او د تګ راتګ آزادی موضوعګانې 

شامل وې. 

د ملانځلو په یوه برخه کې، صدراعظم نریندرا 

مودي د پدما د ځانګړې جایزې اعالن وکړ ترڅو 

د آسیان د لسو هیوادنو مرشانو ته وړاندې يش، 

دغو مرشانو له هندوستان رسه د خپلو  هیوادونو 

نږدې کولو کې ډیره مهمه ونډه درلوده، یا یې په 

خپلو اړوندو برخو کې د اغیز وړ کارونه تررسه 

کړي دي.

د ډهيل اعالمیه
د آسیان 10 هیوادونو مرشانو او صدراعظم 

نریندرا مودي په ګډې اعالمیې رسه د آسیان او 

هندوستان ترمنځ د یادښت غونډه پرانیستله. 

په ورته توګه هغوی د آسیان او هندوستان د 

خربو اړیکو ځواکمن کولو په هکله ژمنه څرګنده 

کړه چې دغه ټول به د “د اصولو، موخو، ګډو 

ارزښتونو او هغو نورمونو په اساس تررسه کیږي 

چې د ملګرو ملتونو په منشور، د سویل ختیخې 

آسیا د امنیتي او همکارۍ په تړون، د ختیځې 

آسیا غونډې به اعالمیه کې چې د دوه اړخیزو 

ګټورې ملګرتیا په اصولو، او د لید اعالمیه چې د 

آسیان او د 2012 د دسمرب په 20 د هندوستان 

یادښت غونډې کې چې د آسیان او هندوستان 

ترمنځ د خربو اړیکو د 20 ملانځنې په هکله و 

راغيل دي.”

دې ته په پام رسه چې د دواړو سیمو ترمنځ 

کلتوري او مدين اړیکي شتون لري، مرشانو په 

رضایت رسه وویل، چې “ د سولې لپاره د آسیان 

او هندوستان ملګرتیا د عميل پالن د پلې کولو، د 

ګډې سوکالۍ )2016 - 2020( د 2016 - 2018 

پرمختګ او ګډې سوکالی لپاره د لومړیتوبونو 

لست کې پرمختګونه شوي ترڅو د آسیان 

هیوادونو او هندوستان عميل پالن پلی يش.

د آسیان 10 هیوادونو مشرانو او 

صدراعظم نریندرا مودي خپلې ژمنې 

څرګندې کړې ترڅو د آسیان او 

هندوستان د خبرو اړیکې ځواکمنې کړي



همکاري

n   جنوري – مارچ 2018        n 8هند ليد 

وا ته: پورته: صدراعظم 

مودي، ولسمرش کویند 

او د ولسمرش مرستیال 

ایم وینکایا نایدو د آسیان 

هیوادونو له مرشانو رسه

کېڼ خوا ته: په نوي 

ډهيل کې د آسیان 

هیوادونو او هندوستان 

ترمنځ د یادښت تررسه 

شوې غونډه  

دوه اړخیزه یادښتونه

د آسیان او هندوستان د 	 

یادښت غونډې په ماښام، 

صدراعظم مودي د آسیان 

هیوادونو له مرشانو رسه دوه 

اړخیزې غونډې تررسه کړې

د میامنار د هیواد له 	 

سالکارې، آنګ سن سوکي 

رسه د لیدنې په ترڅ، په یو 

شمیر بیالبیلو دوو اړخیزو 

موضوعګانو باندې خربې 

تررسه شوې

صدراعظم مودي د ویتنام له 	 

صدراعظم نوین ژوان پهوک 

رسه هم لیدنه وکړه

د فیلپین له ولسمرش رودریګو 	 

روا دوترتې رسه په لیدنه کې د 

زیربنا په برخه کې د همکارۍ 

پراختیا باندې خربې وشوې 
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کله چې د سږکال په جنورۍ کې د لسو 

آسیان هیوادونو مرشان نوي ډهيل ته راغلل، 

په هوا کې یو تاریخي احساس شتون درلود. 

دا د سویل ختیځې آسیا هیوادونو په ډله 

کې یووازې دویمه بیلګه وه چې هغوی له 

یوه بې غړي هیواد رسه دویمه ځانګړې 

غونډه تررسه کړه. د آسیان هیوادونو او 

هندوستان ترمنځ د یادښت غونډه چې 

د 2018 په جنورۍ کې تررسه شوه، لکه 

څرنګه چې دواړو خواو له هندوستان رسه 

د آسیان هیوادونو خربو ملګرتیا 25 کلیزه 

ملانځله، هغوی بیا د دواړو خواو ترمنځ د 

راتلونکو لسیزو همکاریو او دوه اړخیزې 

ودې ته سرتګې په الر دي. 

سرتاتیژي او پوتانسیل
د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي له 

یوې وینا رسه د یادښت غونډه پرانیستله. 

هغه وویل، “دلته ستايس  د ټولو شتون 

د 1.25 بیلیونو هندوستاين وګړو زړونه 

خوشاله کړي دي. دا زمونږ د سرتاتیژيکي 

ملګرتیا اهمیت څرګندوی ده، او آسیان 

ته د هندوستان د ختیځ عمل پالیسی په 

مرکز کې ځای ورکوي. هغه اضافه کړل، 

“دا غونډه زمونږ د اوږده کال په ترڅ کې 

د یادښت فعالیتونو لپاره یو ډیره ښه پایله 

ده، دغه فعالیتونه چې په هندوستان او د 

آسیان هیوادونو کې تنظیم شوي و، زمونږ 

لپاره دا ارزښتناکه فرصت برابروي ترڅو د 

خپل سفر بیاکتنه وکړو او د راتلونکې لپاره 

نقشه جوړه کړو”. 

د آسیان 10 هیوادونو مرشانو بیا 

په خپل وار رسه د هندوستان د چټکې 

اقتصادي ودې او د هندو اوقیانوسیه په 

سیمه کې د سولې ساتنې، سوکايل او ثبات 

لپاره د هندوستان د ونډې ستاینه وکړه

پورته: په راشرتاپتي بهاون 

کې د هندوستان صدراعظم 

نریندرا مودي او د آسیان 

10 هیوادونو مرشان

پورته ښي خوا ته: د 

هندوستان ولسمرش رام 

نات کویند د ویتنام له 

صدراعظم نوین ژوان پهوک 

رسه لیدنه کوي
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اساس ملګري
د اصولو په

د آسیان او هندوستان یادښت غونډه، چې د 2018 د جنورۍ په 25 تررسه شوه، د 
هندوستان او آسیان هیوادونو ترمنځ د دوامدارې همکارۍ لپاره مهم پیل و
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په استازیتوب چاپ کیږي. د مکس پوژر رسنیو ګروپ پته ده 

دهلليل-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:

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

ډیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.

        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA
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رسیزه
د آسیان هېوادونو او هندوستان د یادښت غونډه، چې د لومړي ځل لپاره د 2018 د جنورۍ په 25 تررسه 

لسو  آسیان  د  وه.  غونډه  مهمه  یوه  کې  سفر  دپلومايت  په  هندوستان  د  رسه  هېوادونو  له  آسیان  د  شوه، 

یو  په  غونډه کې  پدې  لکه څرنگه چې  او  راورسیدل،  ته  تاوده هرکيل  نوي ډهيل کې  په  هېوادونو مرشان 

شمیر دوه اړخیزو موضوعگانو باندې خربې وشوي، په راجپات کې د جمهوریت ورځې به 69 جشن کې د 

مهمو مېلمنو په توگه د دغو مرشانو شتون هم د دغې دوامدارې ملگرتیا قوت او روحیې بیا تاییدي وه. د 

هندوستان لید پدغې گڼه کې تايس کوالی شئ د دغې بریالۍ غونډې ځینې لومړنۍ برخې او د جمهوریت 

ورځې لوی جشن ځینې برخې وگورۍ. 

په تیرو څو میاشتو کې د هندوستان دپلومايت کلیزه ډیره ډکه وه، ځکه چې یو شیر مهم دوه اړخیزه او څو 

اړخیزه بوختیاوي تنظیم شوې وې. تايس کوالی يش اردن، فلسطین، عريب امارات او عامن ته د صدراعظم 

د  یې  گاونډیو رسه  لدغو سمندري  ولولئ، چې  معلومات  هکله  په  رسمي سفرونو  بریايل  د  مودي  نریندرا 

هندوستان بوختیا ځواکمن کړه. دغه گڼه تايس ته د هندوستان د نورو مهمو هېوادونو لکه ارساییل، ایران 

او کاناډا مرشانو سفر په هکله هم معلومات درکوي. 

زمونږ د سفر په برخه کې، مونږ تايس په بیهار کې د نالندا لرغوين معبد وړو، د دغه معبد ویجاړ دیوالونه د 

نړۍ د لومړين ښوونیز مرکز ته بیا غوږ نیيس چې د پیړیو په ترڅ کې له ټول سویل ختیځ څخه زده کوونکي 

او پوهان ځان ته راجلبول. زمونږ د انځورونو په برخه کې، تايس کوالی شئ د هالوی په زړه پورې جشن په 

هغه توگه وگورئ لکه تايس چې مخکې ندی لیدلی. په پنجاب کې له هوال موهاله او په اوتراپردیش کې 

لوټامرهويل تر په لویدیځ بنگال کې ډول جرتا او په کیراال کې منجال کويل، د هندوستان سرته ارايض د 

یوشمیر رنگینو مېلو کور دی.  

له رنگینو څیرو تر نساجۍ، د فیشن ځوانه طراحه روچیکا سچدیوا د مېرمنو کالیو په کټگورۍ کې د لومړي 

ځل لپاره د هندوستان یوې مېرمنې په توگه د وملارک نړیوالې مهمې جایزې وړلو په هکله خربې کوي. لکه 

څرنگه چې تايس د چاپیریال ساتنې لپاره د هغې د ژمنې او د هغې ریښو په هکله لولی، تايس کوالی شئ 

ورته احساس د آسام د سندرغاړي کپالنا پوتواري د موسیقۍ د سفر په هکله هم پیدا کړئ، دا سندرغاړې 

به د آسرتالیا په کوینزلند کې د گولدکوست د 2018 کامنولیت لوبو کې سندرې ووايي. په پایله کې، مونږ 

د مرحوم هرنمند شيش کپور یاد ژوندی ساتو، دغه هرنمند په هندوستان کې دننه او له پولو دباندې د 

میلیونونو کسانو زړونو ته الر پیدا کړې. 

 

راویش کامر



پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 

رمضان

د اسالمي کلیزې نهمه میاشت، رمضان د 

مسلامنانو ټولنې لپاره د مذهبي عبادت، 

روژې نیولو، صربکولو او دعا وخت دی.

کله: د 2018 د مې له 17

چېرته: په ټولې نړۍ کې

بیساکي

د هندوستان پنجاب په ایالت کې د بزګرانو ټولنې 

لویې برخې لپاره، ویساکي د پرسيل د کرنیزو 

محصوالتو ټولولو پیل وخت دی. پدغه وخت کې، 

هغوی کلیوايل سندرې وايي او د بهانګره او ګیدا 

کلیوايل نڅاوي تررسه کوي. 

کله: د 2018 د اپریل 14

چېرته: پنجاب

بودا پورنیام

دغه مېله چې د سیدهارتا ګاومتا د زېږېدنې وخت 

څرګندوی ده، او دا هغه کس دی چې په پایله کې 

هغه د ګاومتا بودا په توګه پېژندل کېده، دغه مېله 

په ټول هېواد کې د مریدانو لخوا ملانځل کیږي. 

کله: د 2018 د اپریل 30

چېرته: په ټول هېواد کې

د مواتس مېله

د ناګالند د آو قوم کله چې هغوی د خپل کرنیزو 

محصوالتو ریبل بشپړ کړي، د مواتس مېله ملانځي. 

کلیوايل نڅاوي، خواړه او سندرې ویل د دغې مېلې د 

ملانځلو مرکزي برخې دي. 

کله: د 2018 د مې 2

چېرته: د ناګالند په موکوکچونک کې

ګنګادوسیهرا

له جنت څخه ځمکې ته د ګنګا دریاب د راتلو 

ملانځل، دغه مېله د مریدانو لخوا په دریاب 

کې د ځان وینځلو مراسمو رسه تررسه کیږي 

او دریاب ته ځینې مېوې هم ډالۍ کوي. 

کله: د 2018 د مې 24

چېرته: په اوتراپردیش کې

رونګايل بیهو

د هندوستان د آسام په ایالت کې تر ټولو لویه 

مېله، رونګايل بیهو د آسام ایالت د نوي کال پیل 

په مانا ده او پدغه وخت کې سوله او سوکايل 

ملانځل کیږي. بیهو چې د دې ایالت ډیره 

مشهوره نڅا ده، د ملانځنې په ترڅ کې تررسه 

کیږي. 

کله: د 2018 د اپریل 13 او 15

چېرته: آسام
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