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

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

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

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

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

Consular GrievanCes  
MonitorinG systeM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us
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وروستۍ پاڼه
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په زړه
     پورې

هند
د الندې په زړه 

په  پورې حقیقتونو 
لوستلو خپل هیواد 
لږ نور هم و پیژنئ

رواج جوړونکي
هند د موسیقي او نڅا په اړه د لومړي کتاب لرلو ویاړ 	 

خپل کړی. د نتیا شسترا کتاب چې حکیم بهارتا موني 
د 200 کاله وړاندې له میالده او 200م کلونو تر منځ 
لیکلی، 5569 شلوکې لري او 37 څپرکي یې داسې 

انګیرل کیږي چې د نڅا او موسیقي په اړه دي.

 برسیره پردې، د لویدیځ بنګال شانتینیکیتن په 1901م 	 
کال کې د ربینرانات ټاګور لخوا تاسیس شوی، لومړنی 

هندي ښوونځۍ وه چې خپل نصاب کې یې نڅا لرله.

 بل په زړه پورې حقیقت دا دی چې نړیوال اوسط 5 	 
سلنه ته په کتنې په هند کې د ښځینه پیلوټانو ونډه  31 
سلنه ده. دا په دې معنی ده چې د هند په هر اتو الوتنو 

کې یې یوه ښځه الوزوي.

د غبرګونکو ستونزه
په ساحلي ایالت کیراال کې د کودیني کلی د غبرګونکو لپاره پیژندل 
کیږي! هو، همداسې ده، د نړۍ اوسط سره په کتنه چې هرو 1000 
زیږیدلو کې یې 9 جوړې غبرګونکي دي، خو په کودیني کې په هرو 
1000 زیږیدنو کې 45 جوړې غبرګونکي دي. اوس په کلي لږترلږه 
400 جوړې غبرګونکي شته، او دې کلي ته د غبرګونکو ښارګوټی 

وایي. د کودیني غبرګونکو انجمن په شمول د غبرګونکو مالتړ لپاره څو 
پروګرامونه جوړ شوي.

د رسنیو څنډه
په هند کې د لومړي ځل لپاره  د 1780م کال د جون 
میاشتې په 29 نیټه ورځپاڼه خپره شوې وه او ورته د 

بنګال هیکي ګزیته Hicky’s Bengal Gazette ویل 
کیده. دا ورځپاڼه د د جیمز اګوستوس هیکس لخوا پیل 

شوه او داسې ویل کیږي چې په آسیا کې د لومړنیو چاپ 
شویو ورځپاڼو څخه شمیرل کیږي.

زمونږ د هیواد په هره څنډه 
او کنج کې یو ځانګړتیا 

نغښتې ده. د بیلګې په توګه د 
ماښامنۍ روزمره ورځپاڼه، 

مسلمان – چې دا ورځپاڼه 
لومړی د څلورو خطیبانو لخوا 

لیکل کیږي او بیا چاپیږي. 
او د 1927م کال راهیسي په 

چینای کې خپریږي، دا ورځپاڼه 
25000 لوستونکي لري او تر 
اوسه یوه ورځ هم د چاپ څخه 

پاتې شوې نه ده.

په جمو او کشمیر کې د ټول هند 
راډیو لِه ستیشن چې د بحر سطحې 

څخه 11800 فوټه اوچتوالی لري او 
د نړۍ ترټولو لوړ راډیویي ستیشن 

دی. دا ستیشن د تبیتان، بالتي، 
هندي، اوردو او لډاکي په شمول په 

څو ژبو خپرونې لري.
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خپل  محتویاتو  او  شکلونو  کې  نمایشنامو 
 1970 او   1960 په  بدلیږي.  تل  کې  منځ 
ریتویک  او  رې  ستیاجیت  د  کې،  لسیزو 
بنګالي  به  جوړونکو  فلم  څیر  په  غټک 
نړیوال  ته  هغوی  چې  جوړول  فلمونه  ژبه 
لسیزې  1970مې  د  ورسته  ورکړ.  شهرت 
شرکت  ملي  پراختیا  فلم  د  کې  ورستیو  په 
جوړ  فلمونه  مخکې  مالتړڅو  په   NFDC
کې  لمانځغونډو  نړیوالو  غوره  فلمونو  د  او 
کې  سینما  هندي  په  کار  دې  شول.  وپیژندل 
نوې انرژي را وپاروله. بیا دا کار شونی و 
ترسره  کار  بودیجې سره سینمایي  لږې  چې 
فلم جوړونکو چې د سینما پردې  شي. ځینو 
سین،  مرینل  له  و  عبارت  وي  رانیولې  یې 
ماني کاول، اوتر کاول، کمار شاهاني، ادور 
بنیګال  شیم  کرنات،  وي  بي  ګوپاالکریشان، 

کې  فلمونو  څو  ګیریش  کرناد.  ګیریش  او 
هند  د  اوسه  تر  چې  و  ډاتریکټر  او  اداک��ار 

سینما موازي فلمونو کې ناشونې بریښي. 
ځینې کارونه یې سمسکارا، منتان، کادو، 
داسې  او  نیشانت، سوامي، ګودولي  انکورو 
نور. د ګیریش سینمایي لوړوالی د ا اوتساف 
چې  وه  نمایشنامه  مریچاکاتیکا  د   )1984(
بنسټ  پر  سانسکریت  پخواني  شودراکا  د 
چې  ول  هم  وختونه  داسې  وه.  شوې  لیکل 
ایزو  سیمه  د  به  ډاریکټرانو  او  اداکارانو 
کړه  مخه  ته  سینما  هندی  څخه  ګانو  سینما 
ایزې  سیمه  اړون��د  خپل  د  هم  یې  به  بیا  او 
سینما سره اړیکي ساتلې. ګریش چې ډیری 
وخت یې په څو ډیسیپلیني کار کې تېر کړ، 
لیکې  د  سره  فکرونو  نوښتګرو  خپل  د  تل 
په  لومړي سر څخه  د  و.  هغه  په سره کې 

برخه اخیستلو کې باوري و – څه که لیکل، 
اداکاري یا ډایریکټري وه. 

یو  د  هغه  چې  وه  دا  یې  پ��ورې  زړه  په 
غوره نمایشنامې څخه بل طرف ته روان و، 
پاتې شو.  ارتباط کې  په  نړۍ سره  دې  هغه 
ټولینیزو  او  ډیموکراتیک  په  ګډون  هغه  د 
درلود.  دوام  پایه  تر  ژوند  د  کې  حرکتونو 
د هغه مرګ نه یوازې د هند سینما او تیاتر 
لپاره بلکه د ټولنې لپاره هم یوه لویه ضایعه 
چې  و  سړی  عام  معنوي  یوازینی  هغه  ده. 
هند به ورپسې تل خفه وي. د هغه په مرګ 

سره هند خپل ټولنیز سفیر له السه ورکړ. 

ماهاراج کریشنا راینا، فارغ التحصیل مدرسه 
ملی نمایش هند )NSD( بوده و هم به عنوان 

بازیگر و هم به عنوان کارگردان با هنر تئاتر 
همکاری داشته است. او با تعدادی از گروه های نمایش فعال در 
سراسر جهان همکاری کرده، و در بیش از 100 نمایش نامه به 

ایفای نقش پرداخته است.

کرناد د خپل کا په پای کې د تاریخي نمایشنامو سره په 
تدریجي ډول ځان په عام کس بدل کړ او په ملي مبارزو 

کې یې ګډون کاوه

)د کیڼ څخه ښي لورته(: د هند پخوانی ولسمشر پراتیبا پټیل 
ګیریش کرناد د ګنګا شاران سینګ جایزه ورکوي، د اداکار 
– ډایریکټر د ځوانۍ یو انځور چې د هندي تیاتر په لومړیو 

کلونو کې اخیستل شوی
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 پډما شري	 
 د جنانپت جایزه	 
 پډما بوشان	 
 	 NFA د ملي فلم جایزه 

شوي  ښکاره  غ��وره  د 
لپاره فلم 

ډایریکټري 	  غ���وره  د 
لپاره د NFA جایزه

لوبلو 	  سکرین  غ��وره  د 
لپاره د NFA جایزه

د غوره بې بڼې فلم لپاره 	 
د NFA جایزه

د تکړه کس
 ویاړل

تماشه  لکه  ول  تولیدونه  تیاتري  نوښتګرې 
په مارهاشترا کې او نوتانکي په شمالي هند 
دې  کې  تیاترونو  ای��زو  ډله  محلي  په  کې. 
د  شول.  پیدا  امکانات  نوي  سره،  اجراګانو 
تیاتر ډایریکټران یې وهڅول ترڅو په خپلو 
موضوع  او  نظرونه  مغلق  کې  نمایشنامو 
دا ممکنه معلومیده چې  پکار واچوي.  ګانې 
تیاترونو  دودی��زو  دې  د  نظرونه  عصري 
پوهې  دې  شي.  ورسول  ته  خلکو  الرې  له 
ازادۍ  د  ته  ټولنې  تیاتري  هند  د  درک  او 
عصري  خپلو  چې  ورکړ  حس  اطمینان  او 
وخت  همدې  په  دا  وګرځي.  پسې  نظرونو 
ویجې  نمایشنامې –  و چې څلور غوره  کې 

سیرکار  ب��دل  راک��ی��ش،  موهن  ټنډولکر، 
پرده  په  تیاتر  ملي  هند  د  کرناد  ګیریش  او 
پلوه  هندي  کارونو  د  هغوی  د  شول.  ښکار 
مخنیوی  یې  موانع  ژبو  د  چې  و،  لمانځل 
د  نړۍ څخه  د  لیکونکو  ټولو  کوالی.  ونشو 
استقالل  د  یې  هغوی  چې  لیکله،  پوه  خپله 
وروسته هند سره ونښلول، د ګریش لومړۍ 
کیسو،  د  حال  هغه  بالي،  څخه،  نمایشنامې 

افسانو او تاریخ له مخې معاینه کړ.
هغه  په څیر،  لیکنو  ډرامو  د  د سنسکرت 
لیکل  او  شعرونو  د  لپاره  نمایشنامو  خپلو  د 
پیدا  سرچینه  موادو  خپل  څخه  آثارو  شوو 
انداز  بیا به یې په روانه اوشاعرانه  او  کړه 
په  کارکوونکي  ماسټر  د  سره  سمبولونو  او 
خپله  په  ګیریش  ولیکله.  ډرام��ه  خپله  څیر 
اداکار او ډاریکټر دواړه و. او د خپل ډرامې 
مغلق،  چې  جوړول  داسې  یې  به  اشخاص 
اشخاصو  د  ول.  خالف  خپل  د  ان  او  نرم 
چې  کړل  داې  اداک��اران  داکیفیت  جوړولو 
کار  په  انرژي  معنوي  او  فزیکي  ټوله  خپل 
د  راوړي.  السته  شی  ناشونی  چې  واچوي 
رکته  د  تر  نیولی  څخه  حیاوندانه  او  تغالق 
ګریش  د  پ��ورې،  بیمب  بیکرې  او  کلیان 

پورته: اسټرالیایي لیکونکی، 
ریچارد فلنګان او ګیریش 

کرناد د جیپور ادبي 
لمانځغونډه کې د خبرو 

پر مهال

الندې: د تغالق نمایشنامې 
انځورونه چې ګیریش کرناد 

لیکلې وه
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مشهور اداکار او ډرامه لیکونکي د جون په لسمه څا ورکړه. 
کرناد هندي ټولنې ته د موازي سینما اصلي برخې حرکت 

څخه په 1970 لسیزه کې نیولی تر فعاله عامه معنوي غړي 
پوري، ډیر زیار ایستلی دی

د هند معنوي رعیت به 
ورپسې خفه وي

لیکواله: ام که رینا

ګریش کرناد

په 1966م کال کې د ډرامې ملي ښوونځي 
نا  چې  کړ  ترجمه  ارودو  په  تغالق   NSD
اوریدل شوې کنډایي نمایشنامه وه او ګریش 
کرناد لیکلې وه. نمایشنامه په لومړي ځل په 
داسې ژبه اجرا شوه چې په هغه لیکل شوې 
هم نه وه، او دا اجرا د نوې ډیلي په فیروز 
شیفپوري  اوم  وشوه.  کې  برجونو  کټله  شاه 
یې ډاریکټر و چې د رول نوم، تغالق یې هم 
ډاریکټر،   NSD وخت  هغه  د  او  ولوباوه، 
هند  د  دا  وه،  کړې  ډیزاین  الکازي  ابراهیم 
تیاتر غوره اجرا شوه.  د  تیاتر کې  عصري 
د بریا خبرونه یې هرچیرته ورسیدل. هرچا 
غوښتل چې ګیریش ښه وپیژني. ګیریش 30 
کلن هم نه وه چې دا نمایشنامه یې لیکلې وه. 
هغه نوی د UK څخه راغلی و چې هلته د 
مورنۍ  خپل  د  هغه  و.  کوونکی  زده  رودز 
ژبه کنډا کې هم نه پیژندل کیده، خو تغالق 

نمایشنامې  د  اوس  هغه  کړل.  بدل  څه  هر 
تیاتري تولیدونو په څو ژبو کې پیژندل کیده 
او  بنګالي، هندي  لمانځل کیده – مراټي،  او 
 NSD وروسته څخه  تولید  دې  د  انګلیسي. 
بیا د ګیریش بله نمایشنامه تولید کړه چې نوم 
یې بالي و. هغه د پرینا کرناټ یوه ښه تولید 
لیکونکو  ډرامه  د هندي  ډیر ژر  ګیریش  و. 
1960مې  د  شو.  نوم  مشهوره  ډیر  منځ  په 
کلیزه  1970مه  او  کلونه  وروستي  لسیزي 
پرشوره  ل��پ��اره  ټولنې  نوښتګرې  هند  د 

کلونه ول.
او  کولو  فکر  ازاده  د  ټولو خواوو کې  په 
استعماری  پیړیو  د  و.  سوال کولو چاپیریال 
خپل  زمونږ  تیاتر  هندي  وروسته،  دورې 
غربي  د  او  کولې،  پوښتنې  هویت  دودی��ز 
دې  د  ک��اوه.  ښکار  ج��الوال��ی  څخه  تیاتر 
دلته  وشوې.  تجربې  ډیرې  لپاره  والې  لري 
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ګیریش راګونات کرناد 
یو د ډرامو یو معاصر 
لیکوال، اداکار او د فلم 

ډاریکټر و
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سفیر  برانډ   IAAC د چې  څوک  خانه،  ویکاس 
په توګه هم وټاکل شو. خانه چې د فلم ستورې یې 
نینا ګوپتا ده، په خوږو او ترخو اړیکو تاوویږي 
فلم د سمبولیزم، ټولنیزو تحریماتو  او وایي: زما 
او په ځانکړي ډول د هغه چا په اړه دی چې په 
ټولنه کې منفور شوي وي. ما تل غوښتل چې دا 
ته  لیدونکو  سمو  مې  لپاره  دې  د  او  ووایم  کیسه 
او ځای  ماته سم فرصت  لرله. دې غونډې  اړتیا 
راکړ. بل هغه مستند چې په NYIFF کې ښکاره 
شوې  ستایل  د  وشو  پرې  بحثونه  ډیرې  او  شو 
و،  سندوستان  بهاوني  سپنا  جوړوونکې  ویښتانو 
چې د سندي کلتور په اړه جوړ شوی. بهاوني چې 
د خپل فلم او NYIFF په اړه خبرې کولې ویې 
لید  نړیوال  د  فلم  لومړني  د  زما   NYIFF ویل: 

لپاره ترټولو غوره د تیاتر پرده وه. لیدونکي خوښ او 
مالتړي ول، او ننداره یې په زړه پورې وه.

خو غونډې یوازې په جال ډول فلمونو تمرکز کړی 
په لومړۍ  فلم KD هم  ټامیل  نه و. مدومیتا د چاچې 
په  لیدونکو  هندي  د  معموال  ویل:  ویې  و  کې  کرښه 
مینځ کې داسې غلط فهمۍ شتون لري چې کله یو فلم 
فلمي فیسټیوالونو کې انتخاب شي بیا ویل کیږي چې 
دا یوازې د کنجکاو لیدونکو لپاره دی. خو په مخالفه 
فلمونو  ډوله  دواړه  د  معموال  فیسټیوالونه  فلم  د  توګه 

ترکیب جوړوي.
هندي  د  کې  هند  په  بالیووډ،  چې  کې  حال  پداسې 
بودیجي  د لوړې  فلمونو لوی صنعتي مرکز هر کال 
فلم  کچه  په  هیواد  د  وب��اس��ي،  ته  ب���ازرار  فلمونه 
د  ترڅو  کوي  هڅې  کیدونکي  ستړي  نه  جوړونکي 
ډیر محدود وضعیت الندې انفرادي کیسې را ژوندۍ 
نوښتګر  دې  غونډې  څیر  په   NYIFF د  او  کړي. 
کړی،  برابر  فرصت  او  ځای  نړیوال  یو  ته  ذهنونو 
لنډ  په  فسټیوال رئیس عاصم چابرا  د  لکه څنګه چې 
داسې  چې  ده  دا  موخه  فیسټیوال  دې  د  وویل:  ډول 
فلمونو ته وده ورکړي چې نیویارک ته او یا نړیوالو 
لیدونکو ته یې رسیدل ستونزمن وي. دا زمونږ هڅه 

ده چې هره کیسه وویل شي او یا واورول شي.

کرن کاوشیک ډیلي میشته خبریال دی. د هندوستان د 
ټولیز مخابراتي انسټیټوټ غړی، کاوشي سفر کول خوښیږي او د ټول هیواد 

څخه د خپلو تجربو مستند کول خوښوي.

د پورته څخه د ساعت په دوران 
برابر: ډایریکټر ګوریندر چادا د امیر 

 the by Blinded چادا-پټیل سره چې
Light فلم ستوری دی، فلم جوړوونکي 

raph  لخوا د NYIFF ریتیش بترا د-
Photog  فلم لپاره د غوره ډایریکټر 

جایزه وګټله. بترا )ښي خوا ته لومړی 
کس( د نوازالدین صدیقي او ثانیه 

ملهوترا سره، چې د هغه د فلم مخکښ 
اداکاران دي.
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زموږ موخه دا ده چې 
هغو لږ پیژندل شوي 

فلمونو باندې روښنایي 
واچوو چېخپلواکو 
او تجربه کوونکو 

ډایریکټرانو د هیواد 
په ګوټ، ګوټ کې جوړ 
کړي. هدف دا دی چې د 
هغه فلم جوړونکو مالتړ 
وکړو او ویې هڅوو چې 

په خپله سیمه کې په زړه 
پورې کیسې نندارې ته 

وباسي. 
عاصم چابرا
د NYIFF رئیس
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څاري چې کله یې نیا ورڅخه وغوښتل واده 
مرسته  څخه  انجلۍ  کالج  د  هغه  بیا  وکړي 
ویکاس  سراشپز  شوي  لمانځل  د  واخیسته. 
خانه لومړی فلم، وروستی رنګ – د 2012 
یې  ته  کونډو  چې  و  پراساس  پریکړې  کال 
هولي  کې  ورینداون  ترڅو  ورک��ړه  اج��ازه 
ولمانځي – چې دا مراسم یې په ډیر تحسین 
ایزو  سیمه  ن��ورو   19 ک��ړل.  ترسره  س��ره 
ټامیل  بنګالي، اسامي، مراټي،  په  فلمونو هم 
او نورو ژبو کې ورباندې روښنایی واچوله. 
د فیسټیوال رئیس عاصم چابرا په وینا، د 
هندوستان سیمه ایزې سینما څخه ډیره غوره 
 – لداخي  ماشومانو  د  شوه،  وړاندې  ننداره 
د  چې  ویاړو  مونږ  شمول.  په  فلم  کشمیري 
هغه  شریکوو.  ټولګه  غوره  فلمونو  هندي 
انتخاب  عنوانونو  استثنایي  دغو  د  ووی��ل: 
په  ښایست  او  ځواک  بریا  کیسوویلو  فلم  د 
امریکایي  هندي  د  کوي.  ښکاره  توګه  ښه 
 NYIFF معاون او د IAAC هنرونو شورا
تنظیموونکي، راکیش کاول ورسره موافق و 
او ویې ویل: سیمه ایزه سینما د هند ریښتیني 
کې  نیویارک  په  او  ک��وي،  ښکاره  جوهر 
ښکال  هند  د  الرې  له  فیسټیوال  د  لیدونکي 

لیدلی شي.

جوړوونکي
دا غونډه د نیویارکي هارون شیوداسني لخوا 
تقاعد  کال  تیر  د  چاچې  وه،  شوې  تاسیس 
بریالیتوب  په  لپاره  کلونو  د 20  پورې  کولو 
اوس  ناستي  ځای  هغه  د  وړله.  پرمخ  سره 
کچې  بلې  غونډه  دا  سره  ملګرتیاوو  نوي  د 
د  خان  علي  امجد  سرود  استاد  رسولې.  ته 
IAAC د کمټې سره وروستی یوځای شوی 
سراشپز  شوي  ستایل  د  شمول  په  دی  کس 

پورته: وروستی رنګ د ویکاس خانه، لمانځل شوي سراشپز فلم 
چې د 2012 کال سترې محکمې پریکړې پر اساس جوړ شوی چې 

کونډو ته یې اجازه ورکړه ترڅو هولي په ورینداون کې ولمانځي، 
الندې: روهینا ګیرا )کیڼ خوا(، د ښاغلي یا Sir فلم ډایریکټر، د 

ټلوماټا شوم سره چې د فلم مخکښه ښځه ده
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په خپل نولسم کال کې، په نیویارک کې د هندي  فلم جشنواره اوس خپلواک، 
هنري او متبادل فلمونه د هند شبه براعظم  څخه لمانځي. 

هندي سینما
امریکایی اوړی

لیکواله: کرن کاوشیک

په شپږ ورځو کې دوه دېرش فلمونه! چې په منځ کې 
یې اوه نړیوال، پنځه د امریکا متحده ایاالتونو او پاتې 
یې د نیویارک څخه داسې فلمونه ول چې په لمړي ځل 
ټامیل،  بنګالي،  آسامي،  په  فلمونه  دا  او  خپاره شول، 
ملیالم، مراټي، کنډا، لداخي، پنجابي او هریانوی ژبو 
 NYIFF فیسټیوال  فلم  هندي  نیویارک  د  مګر  ول! 
نه  و  هم  سترګې  ته  حقیقتونو  دې  به  تنظیموونکي 
متحده  په  امریکا  د  چې   NYIFF چې  ځکه  رپوي. 
ایاالتونو کې د هندي فلمونو ترټولو پخوانی او خورا 
نامتو فیسټیوال دی چې د هند شبه براعظم خلکو لخوا 
د نړۍ په بېالبېلو برخو کې د فکري تحریک جوړ 
دې  د  چې  داده  پورې  زړه  په  لمانځي.  فلمونه  شوي 
فلمونو کیسې تل دهند او هندیانو پورې اړوند نه دي، 
خو هیواد سره یو تړاو لري! دې فیسټیوال په نولسم 
طوفان  داسې  په  فلمونو  د  ښار  نیویارک  د  کې  کال 
نشه کړ چې جغرافیایي او سیاسي سرحدونو څخه تېر 
ته  بحثونو  او  فکرونو  نوې  یې  پام  پوښښ  او  شول، 
واړاوه. دا فیسټیوالونه د مې میاشت د 7 څخه تر 12 
کې  سینما  ایسټ  ویلج  په  منهاټن  نیویارک،  د  نېټې 
په  یې  ځواک  والی  تیت  هندي  د  چې  و  شوی  جوړ 
ریښتیا سره ښکاره کړ، هغه خلکو چې د نړۍ په ګوټ 
بیا هم د خپل مورني  ګوټ کې ژوند جوړ کړی خو 

هیواد ارزښتونه یې خپل زړه ته نږدي ساتلي دي.

ناویل شوې کیسې
 NYIFF د تنوع څخه پرته، هغه څه چې سږکال په
کې سرلیکونه جوړ کړ څلور اثرپریښودونکي فلمونه 
نندارې ته وړاندې شوي نه  ول، چې ان په هند کې 
د  ړون��د،  چډا  ګریندر  د  وسیله  په  الیټ  د  چې  وو: 
روهینا ګیرا ښاغلی، د ریتیش بترا انځور او وروستی 
رنګ د ویکاس خانه په وسیله فلمونه دي. لومړی یې 
کړی،  جوړ  جوړوونکي  فلم  انګلیسي  االصله  هندي 
آسیایي-انګلیسي  یو  د  څخه  لسیزې  مې   80 د  چې 
سپرینګسټین  بروس  د  چې  دی  اړه  په  ځوان  تنکي 
په موزیک کې راحت مومي. داسې ویل کیږي چې 
کیسې  ریښتیني  په  منظور  سرفراز  خبریال  د  فلم  دا 

باندې جوړ شوی دی.
د ګیرا ښاغلی، چې تیر کال د کانیس فلمي غونډه 
کې نندارې ته وړاندې شو او په NYIFF کې یې دوه 
جایزې وګټلې – غوره فلم او غوره اداکاره )ټیلوټاما 
کورنۍ  او  کونډه  چې  کوي  کیسه  رتنا  د   – ش��وم( 
بالیووډ فلم جوړوونکي )د النچ باکس  کارګره ده. د 
او  رومانس  عصر  نوي  د  بترا  ریتیش  ډایریکټر( 
انځور اخیستنې په کارولو، او نواز الدین صدیقي او 
سانیا ملهوترا ته د اصلي اداکارانو رول ورکولو سره 
په فیسټیوال کې د غوره ډایریکټر جایزه وګټله. فلم په 
ممبۍ کې د سړک د سر هغه انځور اخیستونکې کیسه 
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د روهینا ګیرا ښاغلی 
یا Sir فلم پوسټر 

چې ټلوماټا شوم او 
وي ویک ګومبر یې 

ستوري دي
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 دا زغرې د ګاندي 
مقاومت سره مطابقت 

لري. زما زغرې 
د ښځو په بدنونو 
د بدبختیو پر ضد 

مقاومت کوي او زما 
کار د هیڅ ملت پورې 

تړلی نه دی
شکونتال کلکارني

81

جورجینا مډاکس د هنر یوه ستره لیکواله او 
تنظیموونکې چې په بیالبیلو لید-هنري پروژو 

کې کار کوي. هغه اوس مهال د هندي ایکسپریس سره د لوړ پوړي 
معاون ایډیټرې په توګه کار کوي. 

سره  څپلۍ  هرې  لري.  پیغام  تاوتریخوالي 
مسلک  چې  نښتی  شی  یو  څیر  په  قیچي  د 
هریو  د  دا  وایي:  ایرانا  بیانوي.  یې  دین  یا 
چې  کوي  ښکاره  او  دی  لپاره  یواځیتوب 
بې  یو  مونږ  نو  یو  یوځای  سره  مونږ  کله 
ددې  کې  څپلۍ  په  لرو. شګې  هویت  څاری 
پښو  په  خلکو  هغه  چې  کوي  ښکارندویي 
دا  او  واهه  قدم  یې  خواته  بحر  د  کړي چې 
چې  کوي  اشاره  ته  مظاهري  هغې  ګاندي 
ډانډي ته الړ ترڅو د برطانوي هند سخت او 

بی رحمانه قانون پر ضد مظاهره وکړي. 
مرحومه رومانه حسین د خپل ارزښتناکه 
کار په وسیله ننداره کې ښکاره شوه: ټوټې. 
ټوټې  خاورې  یا  ظرف  شوي  مات  یو  د  دا 
دي چې د تاوان د چوپتیا خبرې کوي، او په 
آینو باندې لوڅې ایښودل شوي. پداسې حال 
کې چې بل حسین، مقبول فدا حسین د خپل 
زمین  شو.  ښکاره  الرې  له  زمین  نقاشی، 
داسې یو تاریخي کار دی چې د هند پخوانی 

طبیعت بیالبېلې هندي عقیدو یو ځای کولو 
باندې فکرونه ټولوي. 

تړاو  اړون��ده  هم  نور  ال  ځکه  غرفه  دا 
درلود چې تیر کال د ګاندي 150 مه کلیزه 
ورځې  نن  د  فلسفې  هغه  د  او  ولمانځله  هند 
ریښتیا  کې  نړۍ  ډکه  څخه  تاوتریخوالي 
شوې. کرود وایي: چې دا نندارتون کوښښ 
ک��وي چ��ې ګ��ان��دي ارزښ��ت��ون��و ت��ړاو د نن 
معاصرې نړۍ سره پیدا کړي. او زیاته یې 
هغه  د  مونږ  هم  نن  مرغه  بده  له  چې  کړه 
ته  مونږ  چې  لرو  اړتیا  ته  تجربو  ریښتیني 

الرښوونه وکړي!

یو لیدونکی د شکونتال کلکارني هنري کارونو څخه د وینیس په نندارتون کې انځورونه اخلي. هغه بې نومه کار چې د بدنونو، قفسونو او زره ګانو له پروژې څخه دوه مجسمې، اوه انځورونه او نور سامان 
نندارې ته وړاندې کړی. دا کار د ګاندي د ستیج جوړښت سره تړاو لري چې د بانګس د لرګیو څخه جوړ شوی و او له هغه ځایه به یې د ملت خلکو ته بیانونه ورکول
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هرن

دا باید د یو څو 
معنوي خلکو 

امتیاز نه وي چې 
د ګاندي د اصولو 

په تړاو بحثونه 
وکړي

اشیم پورکایاشتا

80

هیتلر د جرمنی رهبر ته په 1939 م کال کې 
د جرمني  درلود چې  یې  تاکید  او  وه  لیکلی 
رهبر د تاوتریخوالي څخه الس په سر شي. 
چې  شته  احساس  یو  حیرت  د  وایي:  کالت 
بیان کړي دي،  ګاندي خپل خبرې  ډول  څه 
د سولې اصلي استداالل کوونکي په توګه د 
هغه  شوی.  څرګند  را  څخه  لهزې  تاریخي 
حرکتونو  نورو  د  ګاندي  د  چې  کړه:  زیاته 
او تجربو په څیر دا لیک داسې ښکاري چې 
نیټې او مقصود اخیستونکې  د خپل اړوندې 
داسې  په  لیک  یو   – رسیدلی  وړاندې  څخه 
په هر وخت  چاته،  لیکل شوی چې هر  بڼه 

کې او هر ځای کې راجع دی.
دودیا  آتول  د  ټیم  تنظیمي  دهغې  او  کرود 
ماتې شوې څانګې یې ځکه غوره کړې چې 
پر  تاوتریخوالي  د  او  وباله  یې  غږ  نړیوال 
خواشینۍ  د  چې  وایي  دودیا  تاویږي.  بحث 
اړوند  اوسه  تر  کار  زما  چې  دی  دا  ځای 

دا  دی.  روان  هم  ال  تاوتریخوالی  او  دی 
تاسیسات نهه د لرګیو المارۍ او د انځورونو 
بدن  د  شوي،  رنګ  الس  په  چې  چوکاټونه 
مصنوعي غړي، اسباب، پیدا شوي شیان او 

نور یادګاري شیان لري. 
آر  جي  ک��ارې  هنر  ک��ې،  رګ  ورت��ه  په 
نندارې  کار  کال  د خپل 2010  بیرته  ایرانا 
ته وړاندې کړ چې مقدسې څپلۍ دي. د دې 
چې  ده  کلیمه  کنډایي  یو  نافو،  نوم  تاسیس 
انګلیسي  او  دی  معنی  په  کولو  زمزمې  د 
وایي:  ایرانا  دی.  معنی  په  یوبل سره  د  کې 
ټول  موږ  کله چې  دی  کار  سمبولیک  یو  دا 
متحد یو او د یو دلیل لپاره ټول سره په کلکه 
کار کې سلګونه څپلۍ ښکاره  ودریږو. دې 
شوي چې په دیوالونو کې میخ دي او خلک 
یې ګوري کله چې د چت الندې او دیوالونو 
څخه تیریږي. په هند کې دا څپلۍ پنډتان او 
نه  او  سولې  د  کوي،  پښو  په  مذهبیان  نور 

په یوه لړ کې ګاندي/
سړی پرته له عینکو څخه، 

هنرکار اشیم پورکایشتا 
د عایداتو ټاپې د مهاتما 

ګاندې نیم تنه مجسمو 
سره جوړې کړې وې خو 

عینکې یې نه لرلې
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زما د تاسیس نوم 
نافو، یو کنډایي 
کلیمه ده چې د 

زمزمې کولو 
په معنی دی او 

انګلیسي کې د یوبل 
سره په معنی دی. 
کله چې موږ ټول 
متحد یو او د یو 

دلیل لپاره ټول سره 
په کلکه والړ یو 
د داسې یو حالت 

سمبول دی
جی آر ایرانا

سږکال ، هندوستان اوه هنري ټوټې 
نندارې ته وړاندې کوي، د نندال 

باز 1938 هریپورا پنل هم ورکې 
شامل دی چې ګاندي خپله اخیستی 
و، د هند محلي نفوس انځوروي. 
او د شکونتال کلکرانی بی نومه 
کار 2010-2012 د جسمونو، 
قفسونو او زرهی پروژې څخه 
دوه مجسمې، اوه انځورونه او 

نور سامان لري. دا کار د ګاندي د 
بانګس لرګیو ستیج سره تړاو لري، 

له کومه ځایه چې د ملت خلکو ته 
خبرې کولې. کلکارني په هند کې د 
څو ښځو زرهي لپاره مواد ښکاره 

کړل، چا چې د بانګس لرګیو کسب 
څخه خپل ژوند جوړ کړی. د اشیم 

پورکایشتا په وسیله د 2019 بې 
نومه کار چې اکریلیک باندې د 

تیږو په مجسمو نقاشي کړې، چې 
تیږه د تاوتریخوالي او ساتنې اله او 

د ګاندې د سولې الره ګڼي.  

هندي هنرکاران په 
غرفه کې

79

وخت  اوږد  ډی��ر  چ��ې  ک���ړي،  ژون���دۍ  ب��ه 
تیت  کې  غونډو  نړیوالو  په  هنر  د  یې  لپاره 
نیویارک  د  جاوري،  شنای  درلود.  حضور 
جنوبی  د  کې   MET موزیم  ښ��اري  هنر  د 
چې  وایي  تنظیموونکی  معاون  برخې  آسیا 
دی،  وخ��ت  پ��ورې  زړه  په  لپاره  هند  د  دا 
په   MET لکه  موزیمونو  نړیوالو  په  چې 
د  کړي،  وړاندې  ته  نندارې  کې  یارک  نیو 
معاصر  د   documenta توګه،  په  بېلګې 
کاله  پنځه  هر  چې  دی  نندارتون  یو  هنرونو 
جوړیږي،  کې  کسل  په  جرمني  د  وروسته 
جاوري  دی.  نندارتون  وینیس  د  اوس  او 
 MET او ورکوي  وده  ته  هنرکارانو  هندي 
هنرکارې  هندۍ  محمدي  نسرین  مرحومې  د 
نندارتون  یو  لپاره  لید  ته  اث��ارو  پخواني 
سازې  مجسمه  د  مهال  دا  او  و  کړی  جوړ 
مرینالیني موکرجي لپاره یې ځانته نندارتون 

جوړ کړی.
یواځې  غ��رف��ه  هند  د  چ��ې  څنګه  لکه 
وه،  ش��وې  وړان��دې  ته  نندارې  ځل  بل  یو 
و  کار کړی  پورې  په زړه  ټیم  تنظیموونکي 

اته  د  یې  کې  ځای  مربع  متره   530 په  چې 
ته وړاندې  نندارې  هندي هنرکارانو کارونه 
فضا  داسې  مونږ  چې  وایي  کرود  و.  کړي 
شویو  ښکاره  او  وي  روانه  چې  کړه  جوړه 
د غرفې  کارونو خپل ښکال څرګندوله، چې 
فضا یې د مفکورې له پلوه انعکاس کوونکې 
ځای  دې  د  غوښتل  نه  ما  وه.  کړې  ج��وړه 
ډیر  چې  غوښتل  ما   ولرم،  ډیزان  متوازن 

کنجونه او ناڅاپي پیښې ولري. 
لیک  د  تاریخ  کار  خپل  د  کالت  جیتیش 
تر شا ښکاره کړ. کالت وایي: هر لیدونکی 
تجربې  تاریخي  او  ټولنیز  شخصي،  بیالبیل 
قسم  یو  په  چې  راوړي  ته  کار  ډول  پداسې 
د  لیک  دا  راول��ي.  بدلون  کې  معنی  هغه  د 
و  څیر  په  کارونو  اطالعي  عامه  درې  هغه 
کیدای  چې  کاوه  یې  انعکاس  تاریخ  د  چې 
لپاره بېرته ترې  بیا فکر کولو  د  اوس  شي 
کار  دا  وایي چې  هغه  واخیستل شي.   هدف 
وچ  وړ  عبور  د  چې  ده  لیکنه  تاریخي  یو 
دود پردې باندې د شعاع په وسیله پراجکت 
آدلف  ګاندې  چې  لیک  مختصره  یوه  کیدله، 

جی آر ایرانا د خپل هنري کار سره والړه ده چې سلګونه څپلۍ یا پډوکه ښکاره کوي. پډوکه د پنډتانو او نوري مذهبي اشخاصو لخوا 
په پښو کیدې او د سولې او نه تاوتریخوالي اصولو انعکاس کوي. 
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زه فکر کوم چې دا د 
هند لپاره یوه مناسبه 
موضوع ده چې نړۍ 

او لیدونکو ته یې 
وړاندې کړي – ګاندي 

او د هغه  د مینې او 
نه تاوتریخوالي فلسفه 

الهم هندي هنرکارانو ته 
په ننۍ بې حوصلې او د 
تاوتریخوالي څخه ډکه 
نړۍ کې ارزښت لري.

 اتول ډوډیا

78

)د ایټالیا لومړی وزیر، بنیتو موسولیني( د 
یو معما په توګه وپیژانده. ګاندي د آدولف 
دا  تاریخ  د  و.  لیکلی  خط  هم  اړه  په  هتلر 
څنډه جیتیش کالت د خپل هنري کار سره 
راژوندۍ کړې وه چې په ښکلي انداز سره 
په  وینیس  د  چې  وه،  ورکړې  بڼه  لیک  د 
اصلي  یو  غرفې  هندي  د  یو  کې  نندارتون 
یه  لیک  و.  اثر  شوی  وړان��دې  ته  نندارې 
او  کلیمې  ګاندي  د  سکرین  وهلي  دود  یوه 
له الرې ښکاره  کولو  پراجکت  د  السلیک 
د  یې  لیدونکی  کیدې، چې  لیکل  کولې چې 

تاریخ شاهد کیده.
ملي  هنرونو  معاصر  د  غرفه  هند  د 
او  درلود،  یې  رول  کمیشنر  د  چې  البوم، 
هندي  د  وزارت  کلتور  د  دول��ت  د  هند  د 
صنایعو کنفدراسیون CII چې د همکارانو 
په توګه ورسره برخه لرله، د دوی د ګډو 
لخوا  کرود  روبینا  د  وه.  پایله  کوښښونو 
هنر  د  نادار  کرن  د  چې  ول  شوي  تنظیم 

تنظیموونکې  رتبه  لوړ   KNMA موزیم 
داسې  نندارتون  دا  ما  وویل چې  کرود  ده. 
خبرې  ګاندي  دا  چې  وو  نه  کړی  تصور 
د  هغه  یا  کړي،  ښکاره  شکل  په  مستند  د 
آرشیفونو څخه بېرته راوباسي، او اضافه 
په  انځور/موجودیت  ګاندي  د  چې  کړه  یې 
وخت پورې اړوند نه دی. هغه د هر بحران 
عامه خلکو  د  کې  په وختونو  ناهیلیتوب  یا 
یو  داسې  هغه  راګرځي.  بېرته  ته  ضمیر 
یا  احساس  په  یواځې  چې  ده  نه  موضوع 
ذهن کې پاتې شي. بلکه د معاصر انعکاس 
موضوع ده. زه ډیره لېواله وم چې د هغه 
مفکورې،  کسب  هغه  د  اړخونو،  عمل  د 
دریدلو  پښو  خپلو  په  او  عزت  کارګرو  د 

ټینګار ته نظر واچوم.

ونډه  هند  د  کې  نندارتون  په  کال  سږ 
توګه  په  راغالست  ښه  راحتي  اخیستل 
انګیزه  مینې  د  سره  هنر  دهندي  او  راځي 

د اتول ډوډیا د ماتو شویو 
څانګو ننداره، د مهاتما 
ګاندي د کور المارۍ څخه 
چې په پوربندار کې ده، 
اغیزمنه ده
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د موادو هنر

یوه لیدونکي د جیتیش کالت تورې 
کوټې تجربه د وینیس په نندارتون کې 

لرله. چې نوم یې لیک و، دې کوټه 
کې یو لیک ښکاره کیده. څو اونۍ 

وړاندې له دې چې جرمني په پولند 
یرغل وکړي او دویمه نړیواله جګړه 

پیل شي، مهاتما ګاندي آدولف هتلر 
د 9391م کال د جوالی په میاشت 

کې یو لیک لیکلی و. په دې لیک کې 
ګاندي د هتلر څخه د سولې غوښتنه 

کړې وه او تاکید یې ورباندې کړي و 
چې انسانیت ته بدبختي کمه کړي. 

77
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د هندي نندارتون غرفه د وینیس 58 نندارتون کې 
په 10 غورو کې راغله، چې دې سره د هیواد 

خپل ځای په نړیوال معاصر خالقیت کې ټینګ کړ
لیکواله: جورجینا مډاکس

و.  نه  تللی  ته  وینیس  هیڅکله  ګاندي  مهاتما 
خو  تللی  و  نه  پ��ورې  کال  م   2019 تر  آن 
هندي هنرکارانو تل پاتې رومانټیک ایټالوي 
ښار وینیس ته سفر وکړ ترڅو د ګاندیجي د 
سولې او د نه تاوتریخوالي فلسفې څخه الهام 
ترسره  هلته  کارونه  هنري  شوي  اخیستل 
اتو کلونو وقفې وروسته، د  کړي. سږکال د 
هند ښکاره کول د وینیس نندارتون کې چې د 
نړۍ ترټولو لوی او مشهوره هنري نندارتون 
نه  لپاره  خالقیت  فکري  د  یواځې  هلته  دی، 
لپاره  کولو  ښکاره  فلسفې  ګاندي  د  بلکه 
هیوادونو   90 د  کې  حقیقت  په  شو.  وستایل 
.artsy غرفو په منځ کې د فایننشل ټایمز او
net ویب پاڼې لخوا د امریکا متحده آیالتونو، 
ګانا  هیواد  کاري  تازه  او  پولنډ  سویتزرلنډ، 
سره د غوره 10 غرفو په لړ کې راغی، دا 
زمونږ د خالقیت او ګاندیجي افکارو په اړه 

د ډیرو ویاندویي کوي. 
نومبر  )د  نندارتون کې  په 58م  د وینیس   
هندي  اته  غرفه  رسمي  هند  د  مه(   24 تر 
فدا  مقبول  ب��اس،  نندالل  هریو  هنرکارانو 
ښکاره  دودیا  اتول  او  کالت  جیتیش  حسین، 
هنرکاران  معاصر  نور  دوی  له  پرته  کوله. 
لکه ګوري ګیل، شیلپا ګوپتا او سوهم ګوپتا، 
کارونه  دوی  د  ګټلی  نړیوال شهرت  چا چې 
نندارې  توګه  په  برخې  اصلي  نندارتون  د 
لګاف،  رال��ف  د  چې  ول  شوي  وړان��دې  ته 
ښایسته  لخوا  کوونکي  ښایسته  امریکایي 
د  شا  تر  نندارتون  د  لګاف  رالف  وو.  شوي 
هند  و.  اصلي سړی  نندارتون  د  کال   2019
په  سره  غرفې  ملي  یوې  د  ځل  لومړي  په 
لږ  پیل کړ، چې  م کال کې خپل کار   2011
د  غونډې  دې  د  وروسته  کاله   116 لږه  تر 
م   1931 په  و!  وروسته  څخه  پیل  لومړي 
کال کې، ګاندي روم ته الړ او خپل ملګري 
ته یې په خط کې لیکلي و چې هغه موسولیني 
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پرومیتا موکرجي یو لوړ پوړې خبریاله ده چې په 
بېال بېلو ورځپاڼو کې یې د ژوند سټایل ایډیټرې 

په حیث کار کړی او د رنګارنګ سفر، د ژوند 
سټایل او فیشن مجلو په شمول د څو ملي خپرونو لپاره په بېالبېلو 
موضوع ګانو لکینې کړي لکه د خواړو او فیشن څخه نیولی تر سفر 

پورې لیکنې لري.

کې  تلویزیون  په  وظیفه  خپله  نمرتا  چې  کې 
مسلک  نڅا  د  هیله  خپل  د  چې  پریښودله 
یې  پیسې  ش��وې  ټولې  خپل  ک��ړي  تعقیب 
هم  ایلویس  ورسیږي.  هلته  ترڅو  راوویستې 
مصرف  پیسې  وروستۍ  شویو  ټولو  خپلو  د 
کړې چې نیویارک ته پرې ټکټ وپیري. او 
دوی زیار او قرباني ورته ثمر ونیو. پداسې 
یوازینۍ  وو  نارینه  د  ایلویس  چې  کې  حال 
برخه کې د طال مډال وګاټه او وتلی ستوری 
کټګوري  سټایل  فري  په  نمرتا  شو،  ونومول 
نورو  د  ایلویس چې  کړ.  مقام خپل  دویم  کې 
منځ کې د پرابو دیوا، مایکل جکسن او ټایټ 
وایي:  متاثره شوی،  څیر خلکو څخه  په  ایز 

مالیات یو د غټو ستونزو څخه وو. د 
خپل هیواد ښکاره کولو لپاره د خپلو 
کار  اسانه  تلل  باندې  مصرف  پیسو 
په  توګه  په  یو مسلک  د  نڅا  نه دی. 
باید  هند کې نه پیژندل کیږي. مونږ 
کړو  مصرف  پیسې  تمریناتوکې  په 
خو  نشته.  څوک  هم  مالتړې  مالي  داسې  او 
په  نڅا  د  یواځې  کول  سفر  ته  ستیج  نړیوال 
یې  نڅاګر  هر  چې  دی  کار  یو  داسې  زور 
د  زه  چې  ده  خبر  فروتني  د  دا  لري.  هیله 
نړۍ په کچه وپیژندل شوم او زما سټایل یې 

خوښ شو.

کینګز یونایټډ د 2019 کال هیپ هاپ نڅا 
نړیوالې اتلولۍ په الس ویګاس کې ګډون وکړ 

او باالخره و یې ګټله او تاریخ یې جوړ کړ 
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نڅا

74

ښي خوا: د B.E.A.S.T د 
نڅا ډلې غړي

مخامخ پاڼه: کینګز یونایټید 
د کلیفورنیا په الس انجلیس 
کې د نڅا نړیواله سیالۍ کې 

د اجرا په حال کې دي
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د  شی  یو  وایي،  دوی  چې  څنګه  لکه  خو 
بې څارې هڅې سره تعقیب کړئ او هغه به 
به  فکر  چې  ورساوي  ته  لوړو  داسې  تاسې 
مو هم نه وي کړی – دې خدمې نه یوازې د 
خپل نوم د نڅا په محلي او نړیوال ډګر کې 
حک کړ بلکه په b-boying کې یې د لیمکا 
ریکارډ ونیو! خو هغه پروګرام چې د دوی 
 )KOD( نڅا یې بریا ته ورسوله د نڅا کوئ
چې  و،  مقام  کپ  نړیوال  نڅا  سر  سړک  د 
دوی په 2017 کال کې کور ته راوړ. د پیل 
لپاره KOD د سړک سر نڅا او هیپ هاپ 
ته داسې ده لکه کریکټ ته چې نړیوال کپ 
دی. B.E.A.S.T موډ نه یوازې  د بیجینګ 

د  کې  کال   2004 په  کې  مسابقو  مشهوره 
کې  کوریا  سهیلي  په  بلکه  شو،  وړ  شرایطو 
یې هیواد د مسابقو پایلوبې ته وویسته او بیا 
یې پایلوبه وګټله! په 2020 کال کې دوي د 

دفاعي اتالنو په څیر ګډون کوي.
نمرتا  او  مسکارینهاس  ایلویس  ډیو  سالسا 
ویتکه هم دومره شاته نه دي پاتې. په 2018 
کال کې هغوی د ممبی څخه د امریکا متحده 
هند  د  چې  ورس��ی��دل  ته  میامي  ایالتونو، 
نمایندګي هلته د سالسا نڅا په نړیواله غونډه 
روپۍ  هندي  لکه   8 بیه  سفر  د  وکړي.  کې 
خپل  او  ونکړ  هم  سوچ  هیڅ  هغوی  خو  وه 
په حقیقت  په الره واچول.  یې  امکانات  ټول 

ښي خوا: ایلویس 
مسکارینهاس او نیمرتا 

ویتیکه، چې د سالسا 
نړیواله غونډه کې یې د هند 

نمایندګي وکوله

مخامخ پاڼه: د کینګز 
یونایټید د نڅا ډلې څخه  

سوریش مکوند 
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مکوند او د هغه نڅا ډله یوازې نه دي چې د 
بدمرغیو سره یې په مېړانه مبارزه کړې او 
)په سړکونو   B.E.A.S.T .ته رسېدلي بریا 
کې زیږیدلي اخالقي وړتیاوې( د موډ خدمه 
دویم ته نږدې شول. د باینګ او ډوګي، پاپینګ 
د  نور  ځیني  او   – فیټ  الیټ  او  الکینګ  او 
ډله  بریالۍ  د  چې  دي  نڅاګانې  سر  سړک 
پکې تجربه نه لري. هغه فکتورونه چې المل 
B.E.A.S.T شول ترڅو په 2013 کال کې د
په  کیسې  سفر  د  دوی  د  لکه  شي  جوړ  موډ 
ډلې  د  لري.  کیسه  پورې  زړه  په  یوه  څیر 
څخه سونیک وایي: چې مونږ )نڅاګر ننجا، 
مایک 26 او سونیک( د بنګلور څخه ممبۍ 
ته روان وو چې په الره غلو لوټ کړلو. د یو 
بل سره د مرستې له کبله مونږ ژوندي پاتې 
شو  پوه  هلته  مونږ  ورسیدو.  ته  کور  او  شو 
که چیرې مونږ د دې وضعیت څخه د یوبل 
په مرسته وتلی شو، نو مونږ یو ځای هرڅه 
ډله مو جوړه  دا  او همدا و چې  کوالی شو. 
کړه چې یوازې b-هلکان نه بلکه b-انجونې، 
که  لرل.  یې  نڅاګر  سړک  د  او  هاپ،  هیپ 
ستونزو ډک  د  او  اوږد  مزل  هم زمونږ  څه 
و خو هیڅ شي ونشو کوالی چې د دې ډله د 
پرمختګ مخنیوی وکړي. سونیک زیاته کړه 
اندري  ختیځ  په  لرله،  نه  سټوډیو  مونږ  چې: 
ناګرادا سړک په سر د یو دکان  کې مونږ د 
ماښام  د  به  دکان  کاوه.  تمرین  خپل  ته  مخې 
اته بجې 08:00 بندېده او مونږ به نیم ساعت 
ځان   08:30 په  ماښام  د  ځان  خپل  ورسته 
هلته رساوه او راټولیدو مونږ د ډیرو ستونزو 
سره په مېړانه مبارزه وکړه لکه بارانونه، د 

ګاونډیانو انتقادونه او داسې نور.

زموږ د ډلې د ډیرو غړو لپاره نڅا د مالي خنډونو څخه د 
خالصون یوازینۍ سرچینه وه چې خپلې کورنۍ وچلوي. مونږ 

ښکاره کړه چې خپلې کورنۍ چلولی شو 
سوریش مکوند
 ګډ بنسټ ایښودونکی، کینګز یونایټید، د 2019 کال د نڅا د نړۍ ګټونکی
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پداسې حال کې چې ایلویس د نارینه وو یوازینۍ برخه کې 
د طال مډال وګاټه او وتلی ستوری ونومول شو، نیمرتا په 

فري سټایل کټګوري کې دویم مقام خپل کړ
کینګز یونایټید د 

کلیفورنیا په الس 
انجلیس کې د نڅا 

نړیوالې سیالۍ کې د 
اجرا په حال لیدل کیږي

ښار  خوبونو  د  ناګري،  مایا  چې  مو  خوښه 
تفریح   مرکز  د  د هند   - یا ممبی ورته وایئ 
په  او مستي نه ورکیږي. هره ورځ  ښایست 
سلګونه هیله مند هنرکاران د لویو هیلو سره 
خوبونه  خپل  او  راځي  ته  ښار  تمه  دې  په 
ته ورسیږي.  د توجه وړ ځای  تعقیبوي چې 
هیلې  کسانو  زرګونه  د  کې چې  حال  پداسې 
هم  کور  ګروپونو  نڅا  څو  یو  د  ساتلي،  یې 
دی – چې واړه او لوی ګروپونه دي – چې 
یې  ستایل  او  مقام  احترام،  نړیوال  ی��وازې 
نړیال  په  ته  هند  بلکه  دي،  نه  کړي  راټول 
مثال  د  ورکړی.  ارزښت  یو  کې  ستیج  نڅا 
نامه  په  کینګز  د  یونایټید.  کینګز  توګه  په 
مشهوره دي، او هېپ هاپ ګروپ دی، او د 
خپل بنسټ ایښودونکي سوریش موکوند لخوا 
رهبري کیږي، په لومړی ځل یې 2009 کال 
کې د بریا څکه و څښله کله چې یې د بوګي 
جایزه  ننداره(  ریښتینې  نڅا  )دهندي  وګي 
ځان سره کورته الړل. او دا یوازې یو پیل 
و. په راتلونکو کلونو کې یې په داسې نندارو 
کې لومړي مقامونه واخیستل لکه انټرټینمنټ 
انډیا  او   )2010( کریګا  بهی  کوچ  لیې  کې 
امریکا  د  چې  کله   .)2011( ټالینټ  ګاټ 
په  دریم فصل  نڅا  نړیوالې  نندارې  ریښتینې 
د نړۍ غوره  2019 کال کې وګاټه، هغوي 
معاصرو نڅاګرو ته د ماتې ورکولو سره د 
متل په خبره د هغوی په تابوت کې میخ ټک 

واهه.

مګر د دې نڅا ډلې د بریالیتوب کیسه چې 
مکوند یې د پارت سره په ګډه بنسټ ایښی د 
شي.  کیدای  هرڅه  پرته  څخه  بستر  د  ګالنو 
د ګروپ غړي نه یوازې د شکونو سره مخ 
په  الس  هم  سره  ستونزو  مالي  بلکه  شول، 
د  ډلې  د  زموږ  وای��ي:  مکوند  ول.  ګریوان 
څخه  خنډونو  مالي  د  نڅا  لپاره  غړو  ډیرو 
خپلې  چې  وه  سرچینه  یوازینۍ  خالصون  د 
او  تللو  ته  نندارو  به  مونږ  وچلوي.  کورنۍ 
به مو خپلو  اخیستې هغه  پیسې مو چې  هغه 
کورنیو ته ورکولې. د نړیوالې بریا وروسته 
ډول  مکمل  په  ژوند  لپاره  یونایټید  کینګز  د 
ریمو  نڅاګر  بالیووډ  د  چې  مکوند  شو.  بدل 
 Can  Body  Any کال   2015 د  دیسوازا 
Dance فلم څخه متاثره شوی و او خپل سفر 
یې پیل کړ، وایي: مونږ ته یې د بې شماره 
او مونږ  فرصتونو دروازې خالصې کړې، 
په دوامداره ډول بیالبېلو هیوادونو ته د څو 
خپل  اوس  مونږه  لرو.  لپاره سفرونه  نندارو 
متحده  امریکا  د  ورکشاپ  نړیوال  لومړی 
اوس  او  ورس��اوه  ته  پای  سرتاسر  ایالتونو 
بیا په نږدې وخت کې  او  غواړو چې کاناډا 
اروپا ته سفر وکړو. مونږ پدې وروستیو کې 
فلپین کې  په  نړیوال شوټینګ  لومړی  د خپل 
هم وکړ. دا یوازې پیل ده، زمونږ په مخ کې 
او د مکوند وروستۍ  ده.  پاتې  اوږده الر  ال 
موخه به څه وي؟ او د ایمې جایزې لپاره د 

نڅا په برخه کې نوماند کیدل!
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د ټولنیزو شکونو سره په شجاعت مبارزه کړې او د مالي خنډونو څخه 
پورته شوي او اوس د نڅا دا ګروپونو د ممبۍ د لیکو څخه د نړۍ سرتاسر 

ستیجونو باندې طوفان جوړ کړی

ستیج ده
ټوله نړۍ یو 

لیکواله: پرومیتا موکرجي
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سم استعمال
د ډیلي په انامایا کې د خوړو رئیس، اشپز بالپریت 
سینګ چادا وایي چې د هند په شمول د خوړو په 
ډیرو دودونو کې دانې په معمول ډول خامې خوړل 
کیږي، یا لږ زره پخیږي او تر ټولو غوره یې د یو 
عادي قورمې په بڼه وي. اشپز جودا وایي چې دانې 
دې په پای کې اضافه شي او په کافي ډول جوش 
شي چې ګرمي یې خوند وباسي او تغذیوي حالت 
ته برابر شي. د دې کار غوره بېلګه سفید ماس، د 
پسه غوښې خواړه دي چې پای کې ورته چار مغز 
حلوا اضافه کوی ترڅو یو بډای خوند ولري. اشپز 
وایي چې دې حلوا جوړولو لپاره اول چارمغز په 
اوبو کې النده کوو او بیا په لږ غټو دانو باندې میده 
کوو. دا همدا تخنیک دی چې چادا یې کوي، کله 
چې د سجي حلوا )د سیمولینا خواږه( ته د کنځل 
خوند ورکوي. او یا کله چې شاراد د خپل مشهوره 
د کدودانې دوغ بادرنګ )د کروتو یا چکې خواړه( 
او د کدو حلیم )د پسه غوښې خواړه( تیاروي همدا 

تخنیک پکاروي. 
د خوړو  هند  د  تخمونه  او  دانې  حقیقت چې  دا 
میراث ده د معاصرو اشپزانو لپاره اسانه ده چې 

دې دانو سره ځان بلد کړي. د الواش 
میګا  اشپز،  رستورانت  د  سبې  بای 
کولي وایي: زه د ماشومتوب څخه د 
دانو په پخلي کار کوم او پرته له دې 
چې پوه شم چې دا څنګه په خوړو کې 
لرله  مینه  ورسره  ما  کړم،  استعمال 
په توګه مې ورڅخه ګټه  او د ښایسته کوونکي 
اخیسته. دا د دانو پېژندل ول چې ما ته یې توان 
راکړ چې د خوړو په زړه پورې کار پیل کړم. 
مونږ په رستورانت کې د دانو څخه نه یوازې د 
خوړو بډای کولو لپاره کار اخلو، بلکه خواړه هم 
متناکش  د  لکه  کوو  مزین  انداز  په ښکلي  پرې 
لرونکې  خوند  کلیوال  )نرمه  ډوډۍ  کلیپوټ 

ډوډۍ(، چې د بادامو دانو سره جوړیږي.
دننه  کې  خوړو  هندي  په  توګه  په  اشپزانو  د 
ننوتلو باندې د دغو خوړو ګټې پیدا کړئ، د دې 
پیداکولو،  په  د ځانګړو روغتیایي ګټو  ترکیباتو 
او  خوندونو  طبیعي  نوي  د  دانې  هندي  اصلي 

روغتیا قهرمانان ګڼل کیږي!

مډولیکا داش د خوړو او میلمه پالنې مشهوره 
لیکواله ده، او د خوړو مقاله لیکونکې ده. هغې 

بېالبېلو خپرونو لکه یاهو، سای فای، سوراجیا، 
هوټلیر انډیا، Wayay2Hotel، انډین ایکسپریس 

او فوربز الیف ته لیکنې کړي.

دانې د اړتیا وړ د غوړو او پروټینو اصلي 
کڅوړې دي چې د هر نوع پروسس شویو 

موادو څخه ډیر اغیزمن کار کوي

پورته )ښی خوا څخه 
کیڼ لوري ته(: د راګي 

ټیکې او سور شوي لوبیا 
او همیشه بهار کدو، مرچ 

لرونکې وریجې چې د کدو 
دانو سره ورکول کیږي



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |

خواړه

68

لپاره کارول کیدای شي. د مثال په توګه نګیال یو تریخ خوند 
لري، رازیانه بیا په خواږه اړخ کې پرته ده، کنځلې د تیلو 
څخه بډایه دي او ایږدن دانه چې ده تند او تیزه ده. د ګشنیزو 
او د  لپاره کارول کیږي  )دڼیا( د خوږوالي او خوند دواړو 
او د  تفتان په څیر ډوډۍ کې په ښکلي ډول کارول کیږي. 
زغیرو دانو سره هم همداسې ورته  قضیه ده، چې کوالی شی 

خواړو ته دواړه ډوله تریخ او خوږ خوند ورکړي.
بنګلور  د  بیلګه  غوره  یوه  څرنګوالي  کارولو  تخمونو  د 
میشته اشپز ویکاس سیت د سور شوي لبلو ریښې د همیشه 
بهار ګل دانو سره. سیت وایي: په خوړو د دانو اچول یوازې 
په رنګ او سلیقه کې د تغیر لپاره نه، بلکه خوند یې هم ښه 

کوي

تغذیه ورکول
نه  لپاره  کولو  بډایه  د  یوازې  دود  زیاتولو  دانو  د  ته  خوړو 
ده، جودا وایي: دا غلط استدالل دی چې د کاجو پرځای د 
منرالونه  دانې  دا  کار دی.  د غریبانو  استعمال  چهار مغزو 
او ویټامینونه جذبوي، او په روغتیا ته ګټور شحمیات ذخیره 
کوي. د هندي اکسینټ رستورانتونو اشپز شانتانو مهروترا د 
دانو استعمال په ورځني پخلیو کې خوښوي. مهروترا وایي: 
د کاروم قضیه واخلئ. ځکه چې د هضم سره مرسته کوي او 

ځانګړی خوند اضافه کوي، دا ال تراوسه هم کارول کیږي.

هندوانه: کمې کالوري او لوړ تغذیوي 
مواد لري، شحمي تیزاب، حیاتي پرټین او 

ډیر منرالونه لري، دا دانې د ویټامین بي 
غوره سرچینه ده. دا مګنیزیم، اوسپنه او 
فولیت لري او د زړه او مصؤنیت لپاره 

ګټور دي. د هډوکو قوي کوونکي، د شکر 
کنټرولوونکي، د میتابولیزم ښه کوونکي، 

د ویښتانو او جلد رنګ ته جال ورکوي. 
دا دانې په وچ ډول خوړل کیږي او یا 

د پوډر په شکل میده کیږي او اوبو کې 
خوړل کیږي. 

بادرنګ: د فایبرونو او منرالونو څخه 
ډک، د بادرنګو تخم د هاضمي ستونزو 

کنټرول لپاره او د سالم پوستکي او 
ویښتانو لپاره خوړل کیږي.

کدو: د مګنیزیم او منګانیز څخه نیولی 
تر مس د ډول ډول خوراکي توکو 

څخه ډک دی، پروټین او جست، د کدو 
دانې د تغذیې د ځواک کورونه دي. د 

نباتاتو ترکیب هم ورکې شامل دی چې 
فایتوستیرول او وړیا رادیکال انټي 

اکسیډنټ په نامه یادیږي. چې ستاسې 
روغتیا ته کولی شي یو اضافي ځواک 

ورکړي.

کوکنار: خورا تغذیوي مواد او د مغذي 
خوند لري، دا دانې کولی شي چې د عامو 
ناروغیو لکه وچ ټوخی او بې خوبي مخه 

ونیسي. مګر دا په کنټرول شوي اندازه 
استعمال شي، لکه د نورو ترکیباتو په څیر 

دا باید د یو طبي معالج سره د مشورې 
وروسته استعمال شي. کیدای شي د سبو 

په خوړو، شوربا یا کیک کې استعمال 
شي. د کوکنارو میده شویو دانو څخه د 

thickener کار اخیستل کیدای شي. 

سبجا د خوږو نعنا دانې: دا تورې او 
څیرې شوي دي او اکثره وخت د چایا 

دانو سره غلطیږي. په اکسیډنټ، فایبر، 
پروټین، کاربوهایدریټ او ښه شحمیاتو 
کې بډای دي، د وزن کموالي لپاره ډیر 

ګټور دي. د تغذیې متخصص ډاکټر 
شفالي ګورنج وایي: د نعنا دانې د شکر په 

کنټرول کې مرسته کولی شي او باقاعده 
ډول استعمال یې د جلد او ویښتانوکو 

کیفیت ښه کوي. دا دانې د ژوولو لپاره 
کلکې دي، نو ښه دا ده چې په اوبو کې 

لندې شي.

د روغتیا ګټې

د میتا اچار نرۍ 
غوښې د لمر په وسیله 

وچ شویو ام او د 
پیازو سور شوي تخم 
سره د هندي اکسینټ 

رستورانت څخه



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |67

دا حقیقت چې دانې او تخمونه د هند د خوړو میراث 
ده د معاصرو اشپزانو لپاره اسانه ده چې دې دانو 

سره ځان بلد کړي

په قرمه کې د کدو دانو د حلوا یوه قاشقه. د لیمبو 
جوس باندې د نعنا د دانو یو څاڅکی. په کیک 
کې لږ شانته د کوکنارو دانو پوډر. په ډوډۍ کې 
نه  یو  دا  تخم...  )نګیال(  کالونجي  د  ان��دازه  لږ 
ختمیدونکی لست دی. سره شوي، میده شوي او 
یا په اوبو النده شوي طبیعي تخمونه د پخوا زمانو 
راهیسې د هندي خوړو یو ارزښتناکه برخه ده. 
تخمونو  دې  د  کوونکي  تغذیه  او  اشپزان  اوس 
استعمال او روغتیایی ګټې څیړي. ستایل شوی 
اشپزخانو  زنځیري  )د  ګورای  سبیاساچي  اشپز 
رئیس( چې د یوې لسیزې څخه یې ډیر د تخمونو 
سره کار کړی تخمونو ته د خوند جوړولو ماسټر 
نوم ورکوي. تغذیه کوونکي کاویتا دیوګن ورته 
او هغه زیاتوي:  تقویه کوونکي وایي.  تغذیې  د 
عامه تخمونه او دانې چې په هند کې پیدا کیږي 
غوره  تغذیې  د  شمول  په  منرالونو  او  فایبر  د 
ترکیب کې  په خپل  او همدا راز  سرچینې دي. 
لري.  ویټامینونه  او  شحمیات  ګټور  ته  روغتیا 
پېرل او خوراک یې اسانه دی، او د پرهیز پر 

وخت خوندور خواړه دي. 

تنوع او استقامت
د کلکتې د پارک هوټل اشپز شاراد دیوان، چا 
او  دانې  کې  مخ  خوړو  هندي  تجربوي  د  چې 
تخمونو راوړلو باندې کار کاوه، وایي: د تخمونو 
نغښتې  کې  او جوړښت  خوند  په  دوی  د  ښکال 

او خوند  د جوړښت  یوازې  وایم چې  نه  ده. زه 
سره زمونږ د خوړو په لست کې راغلي، بلکه 
تغذیه کوونکي هم دي. هغه زیاته کړه چې  ښه 
ویستلو  غوړیو  او  ښکال  د  یوازې  دې  تخمونه 
لپاره نه کارول کیږي بلکه کیدای شي د پخوانیو 
زړه  په  او  شي  ترکیب  سره  خواړو  اوسنیو  او 

پورې خواړه ترې جوړشي. 
د تغذیې معالجه سویټا باسین وایي چې تخمونه 
پروټینو  او  غوړو  د  وړ  اړتیا  د  کې  حقیقت  په 
اصلي کڅوړې دي چې د هر نوع پروسس شویو 
موادو څخه ډیر اغیزمن کار کوي. د حیرانتیا بیا 
دا ده چې ډیرو پخوانیو هندي خوړو په بیالبیل 
تخمونه اضافه کول  د  اندازه  په ښه  مرحلو کې 
لرل. د تېل کې لډو )د کنځلو د دانو خواږه( یې 
یو ښه مثال دی. دا پخواني خواږه به په ژمي کې 
به  کولمې  او  ساته  تود  به  بدن  کیده چې  خوړل 
د موسمي ناروغیو سره د مبارزې لپاره سالمې 
او نګیال  ساتلې. په دودیز ډول، اجوین )کروم( 
روټۍ  وچه  چې  کول  ځای  یو  سره  یې  تخمونه 
)هندۍ هواره ډوډۍ( ترې تیاره کړي لږه شخه 
خو خیټه یې سالمه ساتله. د چارمغزو اضافه کول 
)د کدو دانو، د خټکي دانو، د هندوانو دانو، او 
اوس  ته چې  قرمې  یوې  مخلوط(  دانو  بادرنګو 

همدې فکر ته اړ شوي. 
اکشراج جودا د بنګلور خپلواک ITC اجرایوی 
اشپز وایي: تخمونه د خوند ټولو عناصر د تکثیر 

د چرګ قورمه چې د بنګو 
دانو او ګوبیندباګ وریجو 

سره پخه شوي د الواش 
بای سبې رستورانت څخه
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د پخوا وختونو راهیسې په هندي خوړو کې د تغذیې او خوند کوچنۍ کڅوړې 
کارول شوي. نن هغه بېرته د غوره خوړو په نوم لټول کیږي او پیدا کیږي. 

موسمي اشپزان خپل لید لوری شریکوي

د روغتیا دانې
لیکواله: مډولیکا داش
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سارا ټډ مخکې له دې چې د استرالیا ماسټراشپز 
کې ښکاره شي، خپل کار یې په انګلنډ کې د ماډلې 
په توګه پیل کړ. د هغه د پخلنځي تاریخ هند ته څو 

سفرونه لرل چې تګ او راتګ یې کاوه. د روغتیایي اشپزي ماډل کتاب 
لیکونکې، او اوس بریالۍ رستورانت لرونکي ده چې درې رستورانتونه 

په ممبی، ګوا او نوې ډیلي کې لري.  

لپاره  ډیر خوښیږي چې ځانه  دا خواړه  زما 
مې د پخو شویو ګازرو، د ګلپي اچار او په 
مرچو کې ډوب شوی ټوفو ایولي په کارولو 
د سبو خاکره )یو دودیزه ګجراتي وچه کلچه 
څخه  غوړیو  او  وړو  غنمو  د  چې  دی  ډوله 
چې  هرڅوک  وه.  کړې  ج��وړه  جوړیږي( 
زه  چې  پوهیږي  نو  وي،  بلد  سره  کار  زما 
لرم  مینه  سره  جوړولو  خوړو  سبوخورو  د 
او سمارق څخه لرې ځي. زما  پنیرو  د  چې 
خوخیږي چې سیمه ایزو خوړو کې لږ بدلون 
بیا  یې جوړ کړم. خو  لپاره  او دځان  راوړم 
خوښیږي  خواړه  ګجراتي  مشهوره  زما  هم 
ففده، سیف  دشیدو کوچ،  هاندو،  ډوکله،  لکه 
وخت  چې  تال  موهن  تپله،  دیبره،  اوس��ل، 
بیرته له سره کوی او بیا هم ګجراتي خواړه 
د خوږو، مالګې او مرچو د خوند ترکیب کې 

په بشپړ ډول انډول ساتي.
پرته  څخه  خریداري  د  سفر  ته  آباد  احمد 

ټوټې  بندني  څو  یو  هم  ما  او  دی،  نیمګړی 
ګڼډل  تخنیکونو  پخوانیو  په  چې  واخیستې 
کیږي. اړینه ده چې  ووایم چې دا ټوکر دې 
ایالت کې په اصلي ډول جوړیږي او د هند د 
ټوټو په بډای صنعت کې ځانګړی ځای لري. 
ښار شاوخوا  غ��واړم د  زه  چې  هرڅومره 
او  اوازونه  وکړم،  لیدنه  منظرو  د  وګرځم، 
بویونونه خوند واخلم، زما سفر زما د کار په 
وسیله لنډیږي. خو زه له دې ځای څځه پرته 

د بیرته راتګ پالن څخه نه ځم.  

د مهسانې خواته د 
لمرمندر او د شپې لخوا 

په رڼاګانو مزین شوی
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د مړښت وروسته ادالج واف ته الړم. د 
ادالج په عجیبه کلي کې یې ځای نیولی چې 
کیلومتره   18 شاوخوا  څخه  مرکز  ښار  د 
اته  منزله  پنځه  دا  پیړۍ  د 15مې  ده،  لرې 
ضلعي ښکلی واف )زینه اي دیوال( ته زه 
داسې  و.  ښکلی  ډیر  شوم،  پاتې  پک  حک 
ویل کیږي چې دا واف یوازې دود او ګټې 
په  پنا  مذهبي  د  بلکه  نه  لپاره 
کلي  د  چ��ې  ش��وی  ج��وړ  ډول 
او  راتلل  ورځ  ه��ره  به  خلک 
بتانو  شوي  حک  کې  دیوال  په 
او منځ یې ښه  کاوه.  ته عبادت 
کوونکي  عبادت  هیڅ  ما  دی. 
څو  د  خ��و  لید  ن��ه  و  ش��اوخ��وا 
ځینې   – شوم  مخ  سره  لیدونکو 
یې سیمه ایز ول او ځینې یې سیالنیان. زه 
کې  تعجب  په  سره  مهندسي  ښکلي  په  یې 
وده  ته  نفوذ  هندو-اسالمي  چې  یم  پاتې 

ورکوي، او په خالصو سترګو تعجب ګورم 
د  عیبه  له  بې  نقشونه  فرش  اسالمي  د  چې 
زه  شوي.  دننه  ته  سمبولونو  جین  او  هندو 
حرکت  ته  ښار  بېرته  چې  دې  له  مخکې 
وکړم د دې خوندور ځای څخه چې څومره 

خوند اخیستی شم، اخلم یې.
لپاره  خوړو  او  چای  د  اوازونه  ماښام  د 
)خوږ  چای  د  دې  سړکونه  احمداباد  د  او 
بخار  د  جوړیږي(  سره  شیدو  د  چې  چای 
سړک  د  ک��وي،  دع��وت  سره  بوینو  ښکلي 
څو  او  پکوړې  دال��و  د  پلورونکي  غ��اړې 
خرڅوي.  خواړه  مزادار  او  خوندور  نور 
مسکه  چای،   – انتخابوم  تجربه  ښار  د  زه 
سره  کوچو  د  چې  ډوډۍ  نرمه  )وچ��ه  بن 
اوړو  نخودو  )د  دالودا  او  وي(  شوې  پخه 
څرنګه  چې  پوهیږي  احمداباد  پکوړې(. 
هغه خلک خوښ کړي چې ګوجراتي خوړو 
کې  حقیقت  په  زه.  لکه   – لري  مینه  سره 

ما د پخو شویو ګازرو، د ګلپي اچار 
او په مرچو کې ډوب شوی ټوفو 

ایولي په کارولو د سبوخورو خاکرې 
یو ډول جوړ کړی وه

د ګجراتي بشپړ 
خواړه خمان، 

خندوي، دهی-بهال، 
جلبي او بیسن پري
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د بیل خوندونو او جوړښت سره د ګجراتي تالی یو نفر 
د خوند څخه حیرانوي او داسې یې کوي چې نور هم 

وخوري

د کیڼ څخه د ساعت په 
دوران برابر: د احمداباد په 

کڼوالو کې پروت د ادالج 
زینه ایز دیوال مهندسي 

خانګړنې، د چمپنار-پراوګد 
لرغون پیژندنې پارک کې 

د کماني مسجد کڼوالې، 
په احمداباد کې د تاریخي 

ساختمانونو مهندسي

دودیز  په  ته  تالي  ګجراتي  ښکلي  یو  زه 
یم. مخکې  ناسته  کې  کاسو  برونزي  په  ډول 
کوچنۍ  یوه  شي  راوړل  خواړه  چې  دې  له 
ورکې  السونه  خپل  ترڅو  راک��وي  کاسه 
ظرف  اوسپنیز  ی��و  د  اوب��ه  چ��ې  ومینځم، 
یو  د  چې  شوي  ویل  راته  راغورځې،  څخه 
قاب  زما  ډول  ارام  په  دی.  دود  پخوا  عمر 
او  اچارونو  ایزې خوړو،  سیمه  د خوندورو 
چتني څخه ډکیږي، لکه د دڼیا او نعنا چتني، 
پاڼه  یوه  په  دا  اچار.  مرچو  او  ګازرو  د  او 
اچول کیږي چې په قاب کې پرته ده. ګارسون 
د  اچار  ده ترڅو  لپاره  د دې  پاڼه  وایي: چې 
اصلي  بیا  او  ونکړي.  تعامل  سره  برونزو 
)تور  نو شاک  بتاته  رنګانه   – راځي  خواړه 
بادنجان د کچالو سره پوخ شوي(، چورا نو 
یخني(،  لرونکې  بوی  لوبیا  تورې  )د  شاک 
او  خوږه  نسکو  )د  دال  میټي  خټې  ګجراتي 

اوندیو )مخلوط سابه چې د  تورشه شوربا(، 
سمبریا  بینډي  تیار شوي(،  سره  مزې  پالکو 
نرۍ  )یوه  کړي  ګجراتي  قورمه(،  لیړو  )د 
اوړو  نخودو  او  مستو  د  چې  تیارول  یخني 
څخه جوړیږي(، وریجې او کیچدي )یو ډول 
څخه  باقلي  او  وریجو  د  چې  خ��واړه  هندي 
تیاریږي( د ډوډۍ سره لکه د باجرې ډوډۍ 
یا ه��واره  ډوډۍ چې د  او ج��واری )روټ��ۍ 
او  جوارو څخه جوړیږي(  او  ایږدنو  باجره 
پوران پولي )خوږه ډوډۍ(. زه د هرې مړۍ 
څخه  مشورې  هغه  هر  او  اخلم  خوند  څخه 
ښه  په  څرنګه  تالي  ګجراتي  چې  اخلم  خوند 
حلوا  د  توګه  په  بیلګې  د  شي.  وخوړل  ډول 
د  نه  شي  وخ��وړل  سره  ډوډۍ  د  باید  کاسه 
ډوډۍ وروسته! د بیل خوندونو او جوړښت 
یې  خوند  ډیر  او  کړم  حیرانه  ډیره  زه  سره 

راکړ.

63
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هغه شیان چې باید 
وشي

بن مسکه او مساله چای
د ماښام غوره خواړه، بن مسکه 
)د خوږې ډوډۍ سره سور شوي 
کوچ( او مساله چای د احمداباد 

په سړکونو غوره خواړه دي.

ډانډیا
ډانډیا راس د ګجرات دودیزه ډله 

ایزه نڅا ده. او دا د نورتي او 
هولي پر وخت د لمانځلو غوره 

ډول دی. او د نڅا په توګه په 
روښانه رنګ لرونک کالیو کې 

اجرا کیږي. 

د السي صنایعو دوکان
ښار د روښانه رنګونو او 

په خاطر  نقشونو  رنګارنګ 
مشهوره دی چې د احمداباد چاپیر 

بازارونه ترې ډک دي. 

62
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د هند څخه د یونسکو لومړی میراث او د ګجرات لوی ښار احمد اباد د 
سیالنیانو لپاره جنت دی. ښکلي تاریخي ځایونه، ډک او ډوک بازارونه او د 

ګلچینو خوړو نندارې او هغه ټولې نه هیریدونکې تجربې همدلته دي

اباد خوند
د احمد

لیکواله: سارا ټډ

د سبرمتي سیند اوبو غږ مې غوږ ته راځي 
چې لږ لرې روان دی. زما په سر، په لوړه 
څانګه کې دوه مرغۍ په ښکلي اواز سندرې 
باران  د  لږیږي، چې  هم  باد  او ښکلی  وایي 
سبرمتي  کې  احمداباد  په  زه  راوړي.  وعدې 
او زه  یم  په شنه سولیزه ځمکه والړه  اشرام 
ښار  د  دلته  وم.  نه  ارامه  دومره  هم  هیڅکله 
عصباني  په  نه  او  اورم  نه  ډونګ  او  ډنګ 
خپل  چې  څنګه  لکه  یم  چاپیره  فعالیتونو 
پر  هغې  د  وم.  ع��ادت  پرې  کې  اشپزخانه 
چې  تیریږم  نندارتونو  موزیمونو  د  زه  ځای 
د مهاتما ګاندي د ژوند، وخت او فلسفې سند 
دی. د هغه د ژوند غریبانه شیان دلته په مینه 
ارمانونو  باور  د  او ماته د هغه  ساتل شوي، 
د سیند  پاتې کیږي.  په ذهن کې  یو څه  څخه 
لویدځي غاړي ته پروت اشرام کې د یو څو 

ساعتونو تیرول اسانه دي. د 1917 څخه تر 
1930 پورې د مبارزې پر مهال دا اشرام د 
وکارول شو. سبرمتي  توګه  په  مرکز  ګاندي 
اشرام په احمداباد کې د لومړیو ځایونو څخه 
ترې  چې  کله  خو  کوم  کتنه  یې  زه  چې  دی 
کې  هند  په  وي.  وخت  غرمې  د  رخصتیږم 
ښارونه د هغوی د خوړو څخه پیژندل کیږي. 
شمالي  او  اپم،  او  ډوسه  ایډلي،  هند  سویلي 
هند هوارې پراټې، مټر پنیر او چولې کولچې 
لري. که څه هم د دې ټولو خوړو غوره ډول 
احمداباد  کې خوړلی شئ،  هیواد  ټول  په  یې 
یو ښار دي چې دا ټول او نور ډیر شمیر په 
اوبه  کې  خوله  په  شئ.  خوړلی  ډول  غوره 
کیدونکې ډوکله او ګجراتي کړی څخه نیولی 
کې  انتخاب  په  یې  زه   – جلبیو  شربتي  تر 

لیونۍ کیږم، هر یو یې له بل مزه داره ده. 

احمد آباد ته سفر د خریداري څخه پرته نیمګړی دی، 
او د بندني ټوټې اخیستل مه هیروئ چې په پخوانیو 

تخنیکونو ګڼډل کیږي
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سفر

یوښکلي کمان چې د 
احمداباد تاریخي ښار کې 
په یو مندر کې جوړ شوی
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ګیګن نرنګ د 2012 کال د لندن المپیک برنزو 
مډال ګټونکی دی )د سړیانو 10 متره هوایي 

ټوپک(. او لومړی هندی و چې دې غونډې په 
شرایطو وړ و.  هغه د بریا لپاره د ټوپکونو بنسټ ایښودونکی دی، د 

نړۍ په کچه د ویشتلو یوه اکاډمي ده چې د هیواد ګوټ ګوټ څخه ځوان 
ویشتونکو سره مرسته کوي.

کله  چې  اوس  خو  و  کرکټ  یوازې  پخوا  دی. 
نړیوالو  په  شمول  په  المپیک  د  لوبغاړو  هندي 
کاروانو،  تنیس  ویشتونکو،  هندي  کې  ډګرونو 
وګټل،  مډالونه  طال  د  اتالنو  سرعتونو  دوه  د 
اوس د خلکو پام نورو لوبو ته هم اوښتی دی. 
مورګانې او پلرونه اوس دې نظر سره ستونزه 
نه لری چې اوالدونه یې لوبه د وظیفې په توګه 
انتخاب کړي. یو دولتي پرمختګ د ملي دولت 
انډیا( یو  لخوا شوی چې هنده لوبې کوه )کیلو 
د  وهڅوي.  ته  لوبو  ځوانان  ترڅو  دي  نوښت 
د  ورزشکاران   1000 الندې  پرورګرام  دې 
د  او ورته  انتخابیږي  هیواد ګوټ، ګوټ څخه 
ته د کالې 5 لکه هندي  لپاره هریوه  اته کلونو 

کلدارې ورکول کیږي. 

سترګې په جایزه باندې
وروسته  پرمختګ  د  کې  تکنالوژي  روزنې  د 
ریښتیا  خوبونه  ویشتونکو  تکړه  ډیرو  د  اوس 
تکړه  څخه  ګ��وټ  ګ���وټ،  ه��ی��واد  د  ک��ی��ږي. 
لری  څه  هر  کې  الس  په  اوس  استعدادونه 
راوړي.  السته  څه  هر  کې  ستیج  نړیوال  چې 
پداسې حال کې زه د هند سرتاسر خپل اکاډمي 
ایز  سیمه  کیږي.  پیدا  خلک  نوي  نور  ل��رم، 
څخه  نقطې  د صفري  چې  وتوانیدل  چارواکي 
واقعي  او  پیل  لړي  پیداکولو  استعدادونو  د 
کې  هند  په  ویشتل  ک��ړي.  پیدا  استعدادونه 
د  دی،  څخه  لوبو  کوونکو  وده  چټکو  له  یوه 
ده  چټکه  ډیره  وده  یې  څخه  هیوادونو  نورو 
چارواکو  اندیښمنو  ټولو  یې  بریا  وروستۍ  او 

کوښښونو ته یوه وصیتنامه ده.

کیڼ خوا: په پونه کې 
د بریا لپاره د ټوپکونو 
اکاډمۍ ځوان ستوري،

ښي خوا: 2019 کال د 
ISSF د سړیانو نړیوال 

جام 10 متره هوایي 
ټوپک سیالۍ پایلوبه کې 

لیدونکي خوند اخلي
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د ستورو په منځ کې
کې   1986 په  لخوا   ISSF د  جام  نړیوال 
سیالیو  ویشتلو  المپیک  د  ترڅو  شو  معرفي 
کیږدي.  بنسټ  سیسټم  معین  یو  د  لپاره 
هرکال په دې غونډه کې څلور ډوله سیالۍ 
کټګورۍ ورکې  ټولې  ویشتلو  د  کیږي چې 
غوره  څخه  کټګوریو  دې  د  دي.  شاملې 
سیالۍ  کې  پایلوبه  په  بیا  اجراکوونکي 
ځای  ته  ځان  کې  المپیک  په  ترڅو  کوي 
د  کسانو  شمېر  لوړ   919 د  کړي.  ټینګ 
ترڅو  راټول شوي ول  هیوادونو څخه   98
توکیو  ک��ال   2020 د  او  وک��ړي  سیالۍ 
انتخاب شي،  لپاره  المپیک کې 17 ځایونو 
کپ  نړیوال  د   ISSF د  کط  خوا  پر  دې  د 
پایلوبو  کال   2019 د  شته.  هم  تمه  مډال 

انتخاب  برابر کړ.  ټیم  هند 35 کسیزه  کې، 
کوونکو د سوراب چودري، مهولي ګوش، 
ایالوینیل والیریون، ابیشیک ویرما، شازار 
د  سارنوبات  راهي  او  باکیر  منو  ریزوي، 
هینا سیدو، انجم مودګیل او اپوروي چندیال 
په څیر خلک یې انتخاب کړل. د ټورنمنټ 
دیویانش  د  شو  مخته  نوم  یو  چې  وخت  پر 
سینګ پنوار و، چې د خپل نړیوالې لومړۍ 
 10 په  وروسته  ورځ  یو  څخه  ګټلو  سیالۍ 
متره هوایي ټوپک کې د 2020 کال توکیو 
المپیک ته انتخاب شو. ځوانو ستورو باکیر 
مډالونه  د طال  دویم  خپل  د  هم  چودري  او 
ډیلي  نوې  په  توپانچه  متر ی هواي  په 10 
کې وګټل. هر ویشتونکی په جاپان د ډیرو 
ګټلو امکان لري – ځینو خپل ځای نیولی او 

ځینې نور کوښښ کوي.

ځوانان ونیسئ
نړیوال  په  شاخصونو څخه چې  هغه  له  یو 
ستیج کې یې د هند په اجرا کې بدلون راوړ 
په کوچنیو پانګونه وه. دا پرختګ وروسته 
ویشتل  چې  راغی  څخه  زیار  ودام��داره  د 
په هیواد کې ټول شموله کړي. دوه لسیزې 
تفکر  علمي  او  تجهیزات  لوبې  د  وړاندې 
هغه  هر  ی��وازې  و.  نه  اسانه  السرسی  ته 
چانس  نو  و،  ویشتونکی  ښه  چې  به  څوک 
تجهیزات  کچه  په  نړۍ  د  چې  درل��ود  یې 
ترالسه کړي. مونږ غواړو ماشومان د پیل 
یو  یې  دا  کړو،  سمبال  ټکنالوژي  په  څخه 
اکاډمي  یوه  مې  کې  پونه  په  چې  دی  دلیل 
چې   GFG کړه جوړه  لپاره  بریا  د  ټوپک 
مندو  هیله  او  ځوانو  څخه  هند  د  یې  موخه 
پ��روګ��رام  ی��و  پرمختګ  د  ت��ه  ویشتونکو 
جوړول دي. هر هغه څه چې ځوانانو سره 
مرسته کوي د لوبو لپاره د ټولنې لیدلوری 

په هند کې ویشتل یوه چټکه وده کوونکي لوبه ده، په نړۍ کې 
یې د نورو هیوادونو په کچه وده ډیره چټکه ده

پورته: هندي ویشتونکي منو باکیر )ښي( او سوبرا چودري )کیڼ( د ISSF نړیوال کپ مشترک 10 متره هوایي 
توپانچه سیالۍ پایلوبه وګټله؛ الندې: ګیګن نرنګ په چین کې د ISSF نړیوال جام کې د ځوان اجرا کوونکي سره
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ځوان هندي ویشتونکي د ویشتنو 
نړیوال سپورټ فدراسیون نړیوال 

جام کې وځلیدل، اوس داسې 
ښکاري چې د هیواد ځوان ټوپکونو 

وخت دی چې اسمان ته او ال 
وړاندې الړشي

لوبې
د لوږې

لیکواله: ګیګن نرنګ

پرمختګونو  وروستي  کې  ډګر  په  سپورت  د 
بریا  د  چې  کړ  ښکاره  سره  افرادو  تکړه  د  هند 
ته  مخې  هم  یې  هیڅ شی  او  اوباسي  زیار  لپاره 
راتلی نشي. په دې ورستیو کې د ویشتنو نړیوال 
ته  پای  جام  نړیوال   ISSF فدراسیون  سپورت 
ټیم  ورسید او سږکال دایر شوی و. مونږ هندي 
خپل  په  چې  شو  لیدلی  توګه  په  هند  ځوان  د  ته 
لپار  کال  دویم  د  چې  ټیم  هندي  ودری��ږي.  ځای 
مډاله  څلور  کوله،  هڅه  نیولو  ځای  اوچت  د  یې 
وګټل: درې طال او یو نقره. او په د توکیو 2020 
هند  د  ونیول.  ځایه   5 یې  لپاره  ویشتنو  المپیک 
خو  شوي.  فارغ  نوي  ورزشکاران  ډیرۍ  ټیم 
ډیرۍ وخت نوې وینه ځان سره د السته راوړنې 
ریکارډونه  شوي  جوړ  پخواني  او  لري،  لوږه 
د  بیا  دا  نیسي.  کلک  ځایونه  ن��وي  او  ماتوي 
پرتاب  اشوریا  کې  جام  جهاني  کوچنیو   ISSF
سینګ ټومار یوه عالي اجرا وکړه او د طال مډال 
یې وګاټه. دا جام د 2019 کال جوالی میاشت، 
هند  د  ش��و.  ترسره  کې  سوهي  په  جرمني  د 
ویشتونکي ټیم اتلولي د 10 طال مډالونو په ګټلو 
پای ته ورسوله! په زړه پورې ده چې هند به د 
راتلونکې کال ISSF یوځای نړیوال جام په نوي 
کوربه  پورې  تر 26  مارچ 15څخه  د  کې  ډیلي 
وي. یو ځای نړیوال جام کې ټوپک، توپانچه او 

ساچمه اي ټوپک )چره یي( شامل وي. 

هندي ویشتونکي انجم موګیل )کیڼ( 
 ISSF او راوي کمار )ښي( د

نړیوال کپ مشترک 10 متره هوایي 
ټوپک د وړتیا سیالیو کې ګډون کړی
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مخامخ پاڼه: په برازیلیا کې د یوګا 
ورځې لمانځل

د  کې  هانوې  په  ویتنام  د  پورته: 
پنځمې  یوګا  د  لمانځنې  کال   2019

نړیوالې ورځې لپاره

پنځمې  یوګا  د  تیمفو کې  په  الندې: 
نړیوالې ورځې لمانځل
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ښي خوا: په سینګاپور کې د یوګا 
نړیوالې ورځې لمانځولو لپاره د 

یوګا کمپ جوړ شوی 

په  ښار  هاګ  د  هالنډ  د  الن��دې: 
یوګا  د  تنه  سلګونه  کې  مرکز 
لپاره  لمانځلو  ورځ��ې  نړیوالې 

راټول شوي 
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د )یوګا سوترا( 2000 کلنه رساله چې د هندي حکیم، پتنجالي لخوا د یوګا 
په فلسفې لیکل شوې، یو ښونیز کتاب دی چې څنګه خپل ذهن غالب کړو، 

خپل احساسات کنټرول کړو او په روحاني ډول ځان ته وده ورکړو 

په  بلغاریه  د  پ��ورت��ه: 
کې  سوفیا  ښار  ښکلي 
د یوګا کمپ ته یوه کتنه 
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په  س��وری��ې  د  پ��اڼ��ه:  مخامخ 
نړیوالې  د  یوګا  د  کې  دمشق 

ورځې ګډونکوونکي

 پورته: په نیپال کې د ایوریسټ 
اصلي کمپ کې غره ختونکي 
ځان د یوګا تمرین سره ګرموي

 الندې: د چین په بیجینګ کې 
نړیوالې  یوګا  د  اوسیدونکو 
ورځې مراسمو کې ګډون کوي
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د یوګا شپږ پراخه منل شوي ډولونه شته، چې د 
اړتیا وړ وختونو کې تمرین کیږي هغه عبارت دي 
له: هتا یوګا، راجا یوګا، کارما یوګا، بکتي یوګا، 

جانا یوګا او تانترا یوګا

الندې: د عربي متحده اماراتونو 
د  عالقمندانو  کې  ظبي  ابو  په 

یوګا ورځې کمپ جوړ کړی

مخامخ پاڼه پورته: په بنګلدیش، 
اسانې  د  ډاکه کې ګډونکونکي 

جال ډولونو تمرین کوي

عالقنمد  الن��دې:  پاڼه  مخامخ 
په  اوک��رای��ن  د  عابرین  پیاده 
کیف کې د یوګا نړیوالې ورځې 

لمانځلو سیل کوي
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د  تنه  په سلګونه  پاڼه:  مخامخ 
ایفل برج خواته په پاریس کې 
اجرا  نمسکار  سوریا  دودی��زه 

کوي

کې  پوري  اودیشه،  په  پورته: 
هنرکار  شګو  د  څخه  شګو  د 
په  یوګا  د  پاټنایک  سودرشان 
مجسمه  شګو  د  ورځ  نړیواله 

جوړه کړې
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ځینې ورته د عصري ورځې د ژوند راپورته کیدل وایي، او نور ورته د 
وجدان ویښوالی وایي؛ خو داسې بریښي چې یوګا د سالم او ډیر باخبره وجود 

لپاره وروستی روغتیایي تمرین ګرځیدلی. موږ په ټوله نړۍ کې ګرځو ترڅو د 
پخواني ویډي )د هندویزم سپیڅلی کتاب( تمرین د یوګا پنځمې نړیوالې ورځې په 

وخت وګورو، چې د 2019 کال د جون 21مې باندې ولمانځل شوه.

اصلي اسانې
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راشمي بنسال یوه غیر افسانوي هندۍ لیکواله، 
نوښتګره متشبثه او د ځوانانو کارشناسه ده. او په 
احمدآباد کې د هندي مدیریت انسټیټیوټ فارغه ده، پخوا د ټایمز آف 

انډیا لپاره د براڼد مدیرې په توګه کار کاوه.

څخه  حملو  سپټمبر  یولسم  د  امریکا  د  کانت 
وزارت  د  توریزم  د  کې  کال   2001 په  مخکې 
عمومي سکرتر په توګه دنده پیل کړه. د 2001 
پارلمان  په  هند  د  کې  میاشت  په  دیسمبر  د  کال 
برید، سیالنیان نور هم وډار کړل. خو بیا هم په 
همدې وخت کې و چې د نه منلو وړ هند کمپاین 
پیل شو. د هماغه کال په پای کې یې اغیز د لیدو 
وړ و چې هیواد ته د سیالنیانو په شمیر کې 16 
سلنه ډیروالی راغلی و. کانت اوس د نیتي ایوګ 
ټولنه  فکري  دولتي  دی،  مشر   NITI  AyoG
چې د هند لپاره تغیر سرعت او جهت معلوموي. 
چې  ځکه  وای��ي:  کې  دف��اع  خبرو  خپل  د  کانت 
باید  ته  شې...  مخ  سره  مخالفتونو  ډیرو  د  به  ته 
وتوانیږې چې د تغیر په ګټه مقابل فشار راوړې. 

دا د ستا بریالیتوب لپاره یوازینۍ الره ده.

د زړه لخوا
نتین پرنجپه چې کله په 2008 کال کې د هندوستان 
یونیلیور HUL اجرایوي رئیس په توګه وګمارل 
د  واچوله.  پکار  ستراتیژي  ورته  هم  هغه  شو، 
نړیوالو اقتصادي بحرانونو سره مخ و، او یوازې 
یې خپل السونه اچتول او ویل یې: چې د وضعیت 
کنټرول زما په الس کې نه ده. د دې پرځای هغه 
کار  توګه  په  فرصت  یو  داسې  د  څخه  کموالي 
واخیست چې د راتلونکې ودې بنسټ یې کیښود. 
په هغه وخت کې HUL په هیواد کې د یو میلیون 
شاوخوا د خرڅالو ځایونه لرل، چې 10 څځه تر 
15000 پورې یې د خرڅالو بازارونه هم لرل. 
یو هدف کیښود چې  پرنجپه  په 2009 کال کې، 
راتلونکي  په  بازارونه  پرچون  د   500000 باید 
کال کې ولري. لومړي سر کې خلک حیران ول 
وروسته خوښي وه. چې دا کار د اوچت فکر او 

نوښت پایله وه.
لپاره  ځان  د  ډیرۍ  څخه  زموږ  وایي:  پرنجپه 
ټیت هدفونه ټاکي او د ټولو دلیل یو دی: د ناکامي 
څخه ویره.  که په یو ډول دا ویره له مینځه والړه 
شي، نو هلته به د انسان د ظرفیت ځواک ښکاره 
شي. په راتلونکو دوو کلونو کې HUL یو ملیون 
څنګه  او  کړل  اضافه  پلورونکي  پرچون  د  نوي 
ډیر  بیرته وده وکړه خرڅالو خورا  اقتصاد  چې 
شو. هغه وایي: هغه څه چې ما د دوی )ټیم( څخه 
غوښتل چې عقلي ذهن دې یوطرف ته کړه او د 
ذهن  چې  ځکه  ومنه.  هدف  څخه  کومې  له  زړه 
دلیل  او  لپاره خپل منطق  د شاته ساتلو  د ستا  به 

کاروي.
کولی  نشي  هرڅوک  چې  ده  دا  خبره  مهمه 
یو  هر  څخه  زم��وږ  خو  شي،  نوښتګر  متشبث 
او  او عمل وکړي.  په څیر فکر  یو  د  کولی شي 
د دندې په چوکاټ کې د بدلون نماینده شي. دا د 

وخت اړتیا ده. ملت او نړۍ ته زموږ دنده ده.

نیتین پرنجپه، د هندوستان 
یونیلیور لیمیټیډ مدیریه او 

اجرایوی رئیس، د لندن- او 
روتردام مېشتې کمپنۍ 

هندي څانګه.
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پیشنهاد  ښه  یو  ته  مشرۍ  ګوینکا  ډاکټر 
میلیونه   500 چې   – و  کړی  وړان��دې 
په  فابریکې  هنري  نوې  په  روپۍ  هندي 
پونه کې پانګونه وکړي. چې د راتلونکو 
پوره کړي.  تقاضا  کلونو   30 ،20 ،10
دا یو خطر و چې باید اخیستل شوی وای 

او دا ښکاره کوي چې ولې مهندرا خپلې پانګونه 
جاري  څخه  کموالي  د  خرڅالو  اوسني  د  پرته 
ساتي. ګوینکا زیاته کړه چې: د اجرایوي رئیس 
وظیفه دا نه ده چې ستوري جوړ کړي، او نه دا 
معمولي  یو  داچې  مګر  شي،  ستوری  خپله  چې 
ټیم له ځان سره واخلي او فوق العاده پایلې السته 
اجرایوي  که چیرې  به وشي  کار  دا  او  راوړي. 

رئیس په دې ټولو پوه شي.

فکري ټولنه 
موندلی  انټراپرینیران  هم  کې  سکتور  دولتي  په 
شئ. بیوروکراتان نوی هند بدلوي، چې د دولت 
حل  ستونزې  د  او  لید  تحرک،  باید  کارکوونکي 
کولو وړتیا وښیې. امیتاب کانت د داسې یوه افسر 
د همدې  ډول  دقیق  په  یې  دنده  ده چې  بیلګه  ښه 

لسېزې  مې   80 د  وه.  اغیزمنه  امله  له  دلیلونو 
کالیکټ  کانت  د  کله  کلونو کې چې  په وروستیو 
ولسوال یو ټولنیز کوښښ پیل کړ ترڅو د کالیکټ 
نړیوال هوایي ډګر ته پیسې ټولې کړي. کالیکټ 
په  چې  شو  ډګر  هوایي  لومړنی  کې  هیواد  په 
استعمالوونکو یې مالیات UDF وضع شول، یو 
داسې ماډل چې وروسته د هیواد په نورو برخو 
کې ورڅخه ګټه واخیستل شوه. د کیراال د توریزم 
 - عامه  د  چې  وتوانیده  کانت  حیث  په  سکرتر 
په  دندې  خپلې  د  الرې  له  مشارکت  خصوصي 
جریان کې د کیراال ایالت ته په راتلونکي خلکو 
کې د پام وړ زیاتوالی راولي. هغه ورته نوښت 
د نه منلو وړ هند lncredible India کمپاین په 
وسیله ملې کچې ته ورساوه چې د هیواد سیالنیان 

یې د پخوا په پرتل زښت زیات کړل.

یو نوښتګر متشبث چې دی، لیدلوری 
لري، خو انټراپرینیر یې دا لیدلوری په 

حقیقت بدلوي

امیتاب کانت،د نیتي ایوګ 
NITI Ayog )د هند 

بدلون لپاره ملي انسټیټیوټ( 
اجرایوي رئیس، او د 

برانډینګ انډیا– یوه د نه 
منلو وړ کیسې لیکونکی.
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ډیرۍ  کړ.  اوچت  ته  روپیو  هندي  میلیونه 
له  څیر  په  راپور  تکراري  یو  د  خبر  دا  به 
پامه وغورځوي، خو د یو دلیل لپاره یې زما 
مې  کال   2019 د  واړول��ې.  ته  ځان  سترګې 
وروسته،  ټولټاکنو  د  سمدستې  کې،  میاشت 
ګالبې پاڼې د موټرو د خرڅالو د کموالي له 
اقتصاد  هند  د  او  وې.  ډکې  څخه  راپورونو 
موټرو  مهندرا  د  ولې  نو  و.  حالت  خواشینی 
غوښتل چې د خپل ظرفیت لوړ کړي؟ د دې 
شاته  باید  مونږ  نو  شو  پوه  دې  په  لپاره چې 
پاون  ډاکټر  ته، چې کله  الړ شو 1993 کال 
پوهنتون  کارنل  او   IIT کاناپور  د  ګوینکا، 
زده کوونکي، په ډیټرایټ کې جنرال موټورز 
 R&D د مهندرا  او  مهندرا  ترڅو  پریښوده، 
فروتني برخې سره یوځای شي، چې د پنځو 
لسیزو پخوانۍ کورنۍ کمپنۍ وه. انند مهندرا 
نوی د کمپنۍ ریاست ته رسیدلی و او هارورډ 

دې ځوان فارغ یو لیدلوری درلود چې داسې 
یو څو  یوازې  ته ځان ورسوي چې  یو ځای 

هندي کمپنۍ له دې مخکې هلته رسیدلي.  
ټیم  ک��اري  یو  داس��ې  ګوینکا  پ��اون  ډاکټر 
برابر کړ چې د ناممکنه السته راوړلو لپاره 
پرمخ روان و – د څلور کلونو په موده کې 
او د 55 میلیونه هندي روپیو )د دې پروژې 
لپاره یوه کمه بودیجه( په ارزښت یې په هند 
جوړ  موټر  ډوله   SUV یو  شوی  جوړ  کې 
نوم  غټ  موټر  نومېده.   Scorpio چې  کړ 
وګاټه چې قوي و، او قوي ماشین )په هند کې 
لومړي ماشین چې د 100 هارس پاور څخه 
ګوینکا  درل��وده.  یې  قیمت  ښه  او  و(  اوچت 
د   Scorpio د  چې  کوم  فکر  زه  چې  وایي: 
بریا لپاره یو بل فکتور هم و. چې د هندیانو 
په منځ کې یو ویاړ وو چې یوې هندې کمپنۍ 
کال   2009 په  کړی...  جوړ  موټر  یو  داسې 
یو  نامه  په   Xylo د  مهندرا  کې 
د  چې  ووی��س��ت،  ته  ب��ازار   SUV
رسیدلو  په  ته  موخې  خرڅالو  خپل 
په  د هغه کال  ناکام شو. کمپنۍ  کې 
څلورمه ربع کې خپل تاوان ښکاره 
و چې  په همدې وخت کې  کړ. خو 

پاون ګوینکا د مهندرا 
او مهندرا د متحرکه او 
فارم د تجهیزاتو برخې 

رئیس

انټراپرینیران د هرچا لپاره یوه ارزښتناکه 
ډله ده چې غواړي د هند ودې کیسه کې 

پانګونه وکړي او بډایه پایلې الس ته راوړي
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انټراپرینیران نوي فرصتونه برابروي او د هند اقتصادي وده ال پیاوړې کوي. مونږ پاوان 
ګوینکا، نیتین پارانجي او امیتاب کانت په څیر د درې کسانو د بریا کیسې رانیسو

 یې کولی شو
هو، مونږ ټول

لیکواله: راشمي بنسال

هند د تکړه فکر کونکو ځمکه ده. زه ان د هیواد 
لیدو  په  هڅو  او  لیوالتیا  د  کې  کلي  کوچني  په 
متعجب کیږم. د ستونزو او زیار سره، سره هیله 
او خوشبیني شته ده. د داسې فکرونو المل د دولت 
که  دی.  لیدلوری  پروګرامونو  او  پالیسیو  نویو  د 
چېرې هم، د هیلې ارزښتناکه سرچینه سوداګریز 
زړونو  او  ذهنونو  هندیانو  د  چې  دي،  مشران 
انټراپرینیران  ته  خلکو  دې  زه  پوهیږي.  باندې 
سړي  ډک  سرچینو  د  هغه  وایم:   Intraprneur

او ښځې چې د خپل د کار سازمانونو کې تغیرات 
لیدلوری  دی،  چې  متشبث  نوښتګر  یو  راوړي. 
حقیقت  په  لیدلوری  دا  یې  انټراپرینیر  خو  لري، 

بدلوي. 

د موټر سړی
مې  په  سږ  د  ورځپاڼې  سوداګریزې  معتبرې  یو 
درې  راتلونکي  د  مهندرا  چې  ورکړ  راپور  کې 
 300 الرښ��ود  پانګوونې  د  لپاره  دوران  کلونو 
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د  نواب  ټول  چې  ټوکر  مزین  او  ګروپونه 
لکنو څخه رواړي ول. د دخولي دروازې په 
سر د اواد کرتۍ نیم تنه ده. پورته یې د الس 
یو  وایي،  الس  همسا  د  ورته  چې  ده  پنجه 
سمبول چې اسالم کې پنځو مقدسو خلکو ته 
رجوع کوي. دیوالونه یې د نواب د شاعرۍ 
په بیتونو او اسالمی انځورنو ښکلي شوي. 
یو صندوق چې ډیر یادګاري شیان لري او 
کیږي  ویل  چې  دی  شریف  قرآن  پکې  یو 

نواب په خپله کاپي کړی.

بیګم عمده محل امامبره 
یوې  نواب  د  امامبره   محل  عمده  بیګم  د 
د  چې  و.  شوی  جوړ  لپاره  ښځې  بنګالۍ 
پروت  کې  لویدیځ  په  امامبرې  آباد  سیبتین 
شوی.  ویجاړ  بیرون  امامبارې  دې  د  دی، 
بیا  خو  شوي  خ��راب  هم  څه  که  یې  ننه  د 
هم ډیره ښکال لري. د نواب لکنو څخه ډیر 

لږ څه پاتې، ډیرۍ سلطنتي شیان یا ویجاړ 
شو، یا لوټ شول او یا هم په موزیمونو کې 
نندارې ته ایښودل شوي. میرزا وایي: د هغه 
ځای  مشهوره  نواب  د  وروسته  مړېنې  له 
ویجاړ شو او شیانو بیل حالت ځان ته ونیو. 
هغه  کیږي،  پاتې  ژون��دۍ  هیله  هم  څه  که 
زیاته کړه: کلکتې کې ډیر بدلونونه راغلي 
د ډیرو میراثي شیانو بېرته جوړولو باندې 
د نواب کیسه  او کیدای شي  کار روان دی 

او بریا هم بیرته ژوندۍ شي.

ایاندرالي په هر څه کې وړتیا لري لکه په 
خپل عالقه ګرځېدونکې، او په مسلک 
تکړه لیکواله، او په خپله خوښه د کور 
اشپزه – د نویو ځایونو، کتابونو، چای 

تعقیبونکې ده. د هغه ځیرکتیا د شیانو لپاره هغه په الره اچولې او 
نوې شیان پیدا کوي.

پورته )د کیڼ څخه ښي لور ته(: د 
باغ ریچ سیمه کې یو ښکلی جومات؛ د 
سیبتین آباد امبارا مزینې داخلي 
برخې؛ د نواب واجد علي شاه کورتۍ 

الندې: یوه ښکلې چوکۍ چې په کلکته 
کې د هغه استوګنې پرمهال د هغه تخت 
په توګه کارول کیده 
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ایاندرالي په هر څه کې وړتیا لري لکه 
په خپل عالقه ګرځېدونکې، او په 

مسلک تکړه لیکواله، او په خپله خوښه 
د کور اشپزه – د نویو ځایونو، کتابونو، 

چای تعقیبونکې ده. د هغه ځیرکتیا د 
شیانو لپاره هغه په الره اچولې او نوې 
شیان پیدا کوي. او داسې وایي: زما په 

هغه کلونو کې چې زه لویدم، ما دا ښار 
د چینایانو، امریکایانو، یهودانو، هندي 
االصله انګلیسانو، افغانانو، ایرانیانو او 
زردشتیانو څخه ډک لیدلی. دا تل د یو 

څو دودیزه یوځایوالي غوره بیلګه وه. زه 
په بریښنایي واګونونو کې لویه شوم چې 

ور حرکت یې درلود او په الس باندې 
کشیدونکې ریکشاوې وې چې د بارانونو 

په وخت به یې ښه ارزښت درلود. د 
سفیرانو د موټرو ښار، رخصتیانو او 

څو جیپانو خپله ځانګړتیا لرله. د ټکسي 
ډریواران اکثره د اعتبار وړ سیکان ول. 

زمونږ ورځې د جنت په څیر باغونو 
کې د کرکټ په سیل، او په نظام )یو 

رستورانت( کې د خوندور رول په مزې 
او په الیټ هوز، نیو امپایر او ګلوبل 

سینما ګانو کې د فلمونو په لیدلو تیریدې.

شهینشاه میرزا

اوه کلکته!

یوه پراخه منظره چې ویدیا ساګر 
سیټو سره د ریچ باغ سیمه او د 
شا پرده کې یې د سیند پر سر د 
هورا پول ښکاري. د ریچ باغ 
هغه ځای دی چې هلته نواب 

وړوکی لکنو جوړ کړی و.

د زړه راښکونکي سبتین 
آباد امامبارې ښکلې او 
هوا لرونکی منځ



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |39

دا  کلونو کې جوړ شوی.   1857 – 1856
کیدای شی چې د شخصي ګټې لپاره لومړس 
کیسه  کړی.  جوړ  نواب  چې  وي  ساختمان 
ورځني  د  چا  که  وویل  هغه  چې  ده  داسې 
پنځو لمنځونو څخه یو لمونځ هم پریښی نه 
وي، هغه دې د بنسټ تیږه کیږدي. کله چې 
هیڅوک هم مخکې نشو نو په خپله یې تیږه 
کیښوده. هغه ساختمان ګنبد او منار نه لري. 
او د اوبو یو فواره یې لرله چې اوس کار نه 
کوي. او اوس د اودس کولو لپاره ترې کار 

اخیستل کیږي. 

بیت النجات امامبره
بیت النجات امامبره )د فضل او کرم کور( 
نږدي  ته  ټاکیز  کمال  سړک  پر  باغ  د  چې 

امامبره  یا  اشورخانه  حسینیه،  شوی.  جوړ 
هم وایي، او دیني غونډو لپاره  د تجمع کور 
ده. په حقیقت کې دا نواب په 1863 کال کې 
جوړ کړی چې د خپلې کورنۍ سره محرم 
کمانونه،  ساختمان  منزله  یو  دا  ولمانځي. 
شوی  قالب  اوسپنې  د  او  دروازې  شنې 

کټارې لري. 

سیبتین آباد امامبره
ثروت سره د نواب د مینې نښې په سیبتین 
لیدل کیدای شي، چې هلته  امامبره کې  آباد 
یې قبر دی. د لکنو بړا امامبرې یوه نمونه 
په 1864  ده،  وړه  ډیره  یې  اندازه  ده، خو 
کې جوړ شوی. د هغه غنا په پالش مرمرین 
یي  شیشه  بلجیمي  ښکاري،  کې  فرشونو 

پورته: د BNR کور، د 
نواب واجد علی شاه لومړی 

استوګنځای. اوس د سهیل 
ختیځ د اوسپنې پټلۍ عمومي 

مدیر استوګنځي په څیر 
کارول کیږي
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کوچنی لکنو
د نواب د واکمنۍ پرمهال، د هغه د کورنۍ 
سره  دوستانو  شاهي  چې  غړو  محکمې  او 
کې  ب��ورز  میتیا  په  او  وک��ړه  ملګرتیا  یې 
شیرواني،  ژبه،  اوردو  عفیفې  د  اوسېدل 
 – ش����راراه  کمیس،  ش��ل��وار  چ���وری���دار، 
ګوډي  جنګولو،  چرګانو  د  او  غ���راراه، 
پران بازي او غیږه نیولو په څیر لوبې، او 
منظمې مشاعرې )د شاعرۍ سمپوزیمونه( 
سیمه  خپل  په  چې  دوی  لکه  ک��ړل  رای��ج 
ښه  خوړو  د  واکمنان  اواد  د  اوسیږي.  کې 
ماهرین ول، او همدا مینه یې په میتیابورز 
د  وای��ي:  میرزا  شهینشاه  ک��ړه.  خپره  کې 
سلطنتي  جنګۍ(  کوترې  )د  کوتربازۍ 
پیدا شو، او نواب به  دود په دې وخت کې 
خپله 24000 کوترې لرلې. داسې خوندور 
پریښودلې  اوبه  ورته  به  خوله  چې  خواړه 
نرګسي  زرک،  بیریاني،  مسلم،  مرغ  لکه 
د  به  زرده  او  شیرمال  موتنجان،  کوفته، 
اواد هغو اشپزانو لخوا په سلطنتي پخلنځي 

بنګاله  تر  س��ره  ن��واب  چې  تیاریدل  کې 
به  څخه  اشرافو  کلکتې  د  او  ول.  ملګري 
په سخاوتمندانه ډول مېلمه پالنه کیدله. خو 
بیا هم د نواب مرګ سره هغه بریالی وخت 
وخت  پر  مړینې  د  هغه  د  والړ.  منځه  له 
)د هغه وخت  بیګاه  د واجد علي شاه 257 
اندازه کولو میتود( د 20 کورونو  د ځمکو 

سره لرلې. اوس یوازې مسجد پاتې. 

شاهي مسجد – د اوسپنیزه دروازې 
سړک

د  څرګندیږي،  چې  یې  څخه  ن��وم  د  لکه 
اوسپنې  د  دروازه  سړک  درازې  اوسپنیزه 
څخه جوړه شوې. هغه د پاچا ځای د ننوتلو 
په  مسجد  شاه  سړک  دې  په  وه.  دروازه 

د کلکتې میراث بېرته 
جوړول ډیرې پیسې او 

کوښښ ته اړتیا لري 
خو ښه احساس لري. 

زه د داسې هرې پروژې 
مالتړی یم، لکه د 

میتیابورز لمانځغونډه هغه 
خواړه لمانځي کوم چې 

نواب دې ښار ته راوړي
شهینشاه میرزا

پورته: شهینشا میرزا، کیڼ: شاهي جومات
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د ننه څخه د سیبتین 
آباد امامبارې د دخولي 
دروازې انځور
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کله چې واجد علي شاه د اواد وروستی نواب د انګلیس لخوا بنگال ته تبعید 
شو هغه د خوښۍ په ښار کې یو کوچنی لکنو جوړ کړ. د هغه د کړوسي 

زوی شهینشاه میرزا د پخوانیو ورځو ویاړ بیرته یادونو ته راوړي

د نواب کلکته
لیکواله: ایاندرالي ډوټا; انځورونه: سانتانو چکربورتي

جایزه  اسکار  چې  کله  وړان��دې  لسیزې  څلور 
میتیا  د  کې  لمنو  په  کلکتې  د  ډایریکټر  ګټونکي 
خپل  ترڅو  ونیو  ک��ور  کې  امامبره  په  ب��روز 
کړي  ډک  کیالړي  کې  شترنج  فلم  مشهوره 
)چې په 1977 کې بازارت ته وتلی و(، د دې 
د  و.  نه  انتخاب  تصادفي  یو  کول  غوره  ځای 
میتیابروز امامبره د کلکتې په سهیل لویدیځ کې 
اواد  لسم  ده، چېرته چې واجد علی شاه،  پرته 
بیا  کړ  تبعید  انګلیسانو  چې  نواب  وروستي  او 
یې هلته ژوند کاوه. دا د فلم ډکولو لپاره مناسب 
ځای و چې په ماهرانه ډول یې د نواب د رول 
او پاچاهۍ پای نقش ښکاره کړ. نن چې د واجد 
علي شاه 31 کلونو نندارې څخه په 1856 کې، 
ډیر  چې  مسجد  شاه  د  امامبره،  پرته  ی��وازې 
وروسته  لسیزه  یوه  څخه  تبعید  د  او  دی  ښکلی 
جوړ شوی، او د هغه د کړوسي د زوی شهینشاه 
لکنو  د  یې  چې  کله  دي.  پاتې  خاطرې  میرزا 
څخه تبعید کړ، انګلیسانو نه یوازې د ده راحت 
واخیست بلکه د هغه ځمکې او خزانه یې ضبط 
پاچا مقاومت وکړ او مات نشو.  کړه. مګر دې 

هغه د خپل د خوښې ښار نمونه په میتای بورز 
کې جوړه کړه – هغه له ځانه سره د لکنو ښار، 
کلکتې ته راوړ. ژوبڼ یې جوړ کړ، ګوډي پران 
نڅا،  او  لکنو موزیک  د  لکنوي خواړه،  بازي، 
ته  خلکو  یې  چیکانکاری  ګلدوزي  لکنو  د  او 
وښوله. بنګالي اشراف د پاچا کلتوري ښکال ته 
سلطنتي  لکنو  د  چې  وه  همدا  او  ول  تعجب  په 

میراث سره یې د بنګال ټولنه جوړه کړه. 

بنګله
د کلکتې په میتیا بورز کې یې 11 بنګله د خپل 
هغه  د  مخکې  چې  کړ.  جوړ  ځای  هستوګنې 
وخت د سترې محکمې رئیس، ښاغلي الرینس 
یې  نوم  والړ،  هلته  نواب  چې  کله  و.  کور  پیل 
ورته سلطانخانه کیښود. او سیمې پیل کړ چې د 
ځمکې په سر په جنت بدله شي. نن هغې بنګلې 
د  ختیځ  سهیل  د  چې  وای��ي،  کور   BNR د  ته 
دی.  مدیرهستوګنځای  عمومي  پټلۍ  اوسپنې 
دخول ممنوع دی، خو د سهیل ختیځ د اوسپنې 

پټلۍ په اجازه سفرونه تنظیم کیدای شي. 
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اوبدونکو  د  راتلونک  ماشرو  د  وویل:  او 
په  او  دی،  نغښتی  کې  عالقه  په  ټولنو  د 
وروستیو لسیزو کې مخ په وده دی. زما د 
ټولو مجموعو څخه ماشرو زما DNA ته 
نږدې دی، په ځانګړي ډول د پالر کورتۍ 
چې زه یې کله کله ګورم چې ترې اغیزمن 

شم. 
ګارګ د اوبدونکو میراث څخه نمونې او 
جوړښت  عصري  چې  کړي  رسم  نقشونه 
بې  په  یې  ټوټې  د ماشرو  او  یې ورکړی، 
څاري ډول ښکلې کړي. په ګجرات کې د 
یو ځانګړی ځای  کرفټ روټ کمپنۍ چې 
دی او ماشرو ټوکر جوړوي خپل کار یې 
د ماشرو سره د 2001 څخه پیل کړی. د 
زمونږ  وایي:  تاکور  راجو  ویاند  یو  دوی 
د  او  سامان  ښایست  کور  د  ګان،  ساري 
خرڅیږي  کې  هند  ټول  په  کالي  و  نارینه 

ان بهر هیوادونو ته هم روان دي. ماشرو 
چې  لري  مرحلې  اوه  دی.  ټوکر  بډای  یو 
په مکمل ډول یو ښکلی او ښایسته ماشرو 
هم  یې  مرحله  یوه  چیرې  که  شي،  جوړ 
پاتې شي نو اعلی کیفیت سره نه جوړیږي. 
ماشرو  د  خپله  د  لکه  ج��وړول  ماشرو  د 
د  چې  څنګه  لکه  دی.  کار  جاذبه  څیر  په 
کیږي  پلورل  کچه  لویه  په  ټوټې  ماشرو 
په  بیرته  میراث  دا  چې  داسې ښکاري  نو 

ژوندې کیدو دی.  

اشیتا ګویل نوي ډیلي میشته خبریاله ده. د هند 
ایکسپرس سره د یو لنډ وخت کار کولو کې 
وروسته، هغه اوس فعاله توګه د هند په میراث او اوسنۍ چارو 

ډیسیپلین باندې لیکنې کوي

د ماشرو ټوکر له 
نږدې څخه
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ځانګړي ډول په ښاري هند کې، خلکو اوس 
شمیر  یو  اړولی.  مخ  ته  پیژندلو  ماشرو  د 
رنګونو  او  ډیزاینونو  د  ډیزاینرانو  ځایي 
او  کولو  رنګ  د  او  کړې  پیل  تجربه  سره 
په  چې  کوي  ورباندې  کارونه  کولو  پرنټ 
محلي مارکیټ کې خورا ډیر ستایل کیږي.

یو له ډیرو مشهورو ډیزاینرانو څخه چې 
ګارګ  سنجې  کوي،  تجربې  ماشرو سره  د 
کمپنۍ  له  ام(  )خام  مینګو  را  د  نومیږي، 
څخه دی. د هغه کار د دې المل شوی چې 
د نړۍ تر ټولو مزین ټوکر چې اشرافو ترې 
د خوښې  پیرودونکو  ډیرو  د  بیا  کالي کول 
وړ وګرځوي، او دا قیمتي میراث بیرته را 

ژوندی کړي. 
کال   2016 په  ډهلي  د  ګ��ارګ  چې  کله 
امازون  هند  د  کې  ماډل  اوړی   – پسرلي 
تجربه  فیشن  د  کې   AIFW اون��ۍ  فیشن 
کاران ناست وو او خبر شول چې د ماشرو 
څخه یې کرتۍ ګانې، لنګونه او ان عصري 
پطلونونه جوړ کړي. د عصري هندي ښځو 
ماډلو  هغه  د  کړ،  ښکاره  یې  مثال  غوښتنو 
په ښکلي کالیو کې قدم واهه چې د دود مینه 
یې لرله خو ګډوډ جوړ شوي نه و. حیران 
ټوټې  دې  د  پنبه  چې  شول  پوه  لیدونکي 
ماشرو  لپاره  اصلي  درې  په  ډیروي.  عمر 
ښه انتخاب دی -   اسانه اغوستل، د مغلق 

ډیزاینونو ساده والی او ښکال. 
ګارګ د ماشرو په راتلونکي خبرې کولې 

د ماشرو نمونې او نقشونه د 
اوبدلو میراث څخه پاتې او د 

ټوکر جوړښت او ساختار ته یې 
عصري بڼه ورکړې

یوه ماډله د را منګو 
)خام ام( مجموعې 

څخه د ماشرو کمیس 
اغوستی
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یو  هر  چې  کوي،  مرسته  ورس��ره 
یې د ورځې درې متره ټوکر اوبي. 
د  وای��ي:  زوی  کاکا  د  زبین  محمد 
کتریه  اوبدل شته.  ډوله  ماشرو څو 
ماشرو چې د رنګونو خطونه لري 
په  تارونو  عمودي  مختلفو  د  چې 

ټکي  یو  ده  چې  دار  دانه  جوړیږي.  کارولو 
میلې  اضافي  څلور  چې  دی  نقش  لرونکی 

السي دستګاه ته اضافه کیږي. 
میاشت  نیم  یو  چې  وایي:  حسن  کلن   72
او  تیار شي.  ټکر  یو قطعه  نیسی چې  وخت 
په  شي  کیدای  ساری  یو  چې  کړه  یې  زیاته 
کار  وایي:  هغه  شي!  تیار  کې  میاشتو  دریو 
د  لري.  پیسې  لږې  او  دی  کیدونکی  ستړې 
یې  زامن  چې  دی  زړه  نا  زړه  لپاره  همدې 
 –  25 اوسني  کنه.   او  کړي  زده  کسب  دا 
د  پټان کې ګورې،  په  ته چې  اوبدونکو   30
څو لیسیزو پخوا نږدې 400 اوبدونکو وچه 
دښته په رنګونو پوښول د نه منلو خبره ده. 
دکان  رنګارنګ  وړوکي  یو  د  بهایی  یونس 

خاوند دي چې په پټان کې د مشهوره سیالني 
نوم  چې  مخامخ  ته  راني-نو-هاجیرو  ځای، 
د  زما  چې  وای��ي:  هغه  دی.  ګامتیواال  یې  
ماشرو  د  کورنۍ  زمونږ  کې  وخت  په  نیکه 
دوکان  وړوکي  له  کاوه.  ژوند  خرڅولو  په 
یې  لویې مغازې  او درې  پیل وکړ  یې  څخه 
پرانیستې، خو ټولو هغه وخت کې همدا ټوټه 
غواړي.  نه  هم  هیڅوک  یې  نن  خو  اخیسته. 
بدله نشي نو څو  خو زه ډاریږم که سیناریو 
کاله وروسته به ماشرو یوازې په موزیمونو 

کې لیدل کیږي. 

د هیلې یوه ځال
که څه هم ال تر اوسه پېرودونکي شته، په 

ماشرو چې بهر ته د وریښمو ځال ورکوي 
او دننه نخي یې چې اغوستونکي د راحتي 

احساس ورکوي

کیڼ خوا: یو اوبدونکی زاړه عمودي تار سره نوی تار نښلوي؛ 
پورته: یو اوبدونکی شکېدلې نخي تارونه سره یوځای کوي
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ماشرو جوړ کړ، داسې یو ټوکر چې خلکو 
پوره  عقایدو  د  چې  ورک��ړ  ت��وان  دا  یې  ته 
کولو ترڅنګ په وریښمینو ځلیدلې جامو کې 

پوښل شوي ول.
ماشرو )مشروع( د اوبدلو عمودي تارونه 
د  یې  تارونه  افقي  اوبدلو  د  او  وریښمو  د 
نخو څخه و. د ماشرو نوم د فارسي مشروع 
څخه اخیستل شوی چې د جایز په معنی دی. 
میشرو څخه  سانسکریت  د  چې  وایې  ځینې 
ده.  معنی  په  شوي  ګډ  د  چې  شوی  اخیستل 
په ډیرو بېالبېلو ښکلو رنګونو کې اوبدل 
شوی لکه شین، سور، زیړ او ابي، ماشرو 

د وخت په تېریدو د ښایست سمبول شو. 
غ��وره  عصر  هغه  د  چ��ې  څنګه  لکه 
په  ش��ول،  خ��اورې  سره  خ��اورو  سلطنتونه 
د  هم  کسب  او  هنر  هغوی  د  ډول  همدې 
وخت په تېریدو له منځه الړ. خو اوبدونکو 
ایزو  سیمه  د  اوبدل  ټوکرو  ماشرو  ساده  د 
لپاره پیل کړل، چې هغوی به د لمنې  ښځو 
شول  کم  هم  هغه  خو  ګنډل.  سره  ګنډک  او 
مشهوره  تکې  ارزان��ه  کې  بازار  چې  ځکه 
په  ګجرات  د  کورنۍ  کمې  ډیرې  نن  شوې. 
پټان کې السی اوبدل شوې ماشرو جوړوي. 
حسن کاکا یو د هغو هنرکارانو څخه دی چې 
ال اوس هم السي اوبدل شوې ماشرو اوبي. 

د رنګ تارونه
کې  ورکشاپ  روښانه  نیمه  په  کاکا  حسن  د 
هر سهار کار پیل کیږي. د هغه درې زامن 

د تېرې لسیزې راهیسي خلک ماشرو ډیر خوښوي. د را مینګو )خام ام( اړیکې د 
ماشرو سره په کلکه نغښتې. کله چې مونږ دا تکه بیا جوړه کړه، د اوبدونکو ټولنې 

خپله خوښي ښکاره کړه او سوداګرۍ کې یې د بنارس ټوټو سره پراختیا راغله.
سنجې ګارګ; ډیزاینر

مخامخ پاڼه )پورته 
او الندې(: په پټان 

کې د ماشرو یو 
اوبدونکی د کار په 
سر؛ له نږدې څخه 

په دستګاه کې د پرتې 
تکې انځور
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په 2016 کال کې د 
امازون هند فیشن اونۍ 

کې د ډیزاینر سنجې 
ګارګ په لومړۍ ننداره 

کې یوه ماډله د ماشرو په 
ساري کې قدم وهي.
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د ماشرو ښکلې ټوټه د ورکېدو په غاړه و، نږدې و چې له هیره ووځي، خو 
د فیشن مشهوره لیبلونو ومونده

بیا ژوندي شول
یو ډول اوبدل 

لیکواله: اشیتا ګویل

اوبدونکو  پخواني  د  چې  دود  زوړ  کلن   500
یارډ  یو  پورې  زړه  په  کوي.  کیسه  مهارت  د 
اوبدل شوې ټوټې  هر خم او پیچ کې د پاچاهانو 
او ټولنو، د شویو جګړو او له السه تللو پاچاهیو 
کیسې لري. دا د ماشرو میراث دی، یو ښکلی 
السي اوبدل شوی دودیز ټوکرچې یو وخت په 
ګجرات کې وده کړې وه. ماشرو د ورېښمو او 
یو  دی چې  ترکیب  ځانګړی  هغه  تارونو  پنبې 
وخت سلطنتیانو او د سیمې اشرافوغوره کاوه.

ماشرو چې بهر ته د وریښمو ځال ورکوي او 
دننه نخي یې چې اغوستونکي د راحتي احساس 
ورکوي. ماشرو د زیور رنګونو او خیره پټارو 
په لرلو په خپل اوج کې د جامو او کالیو لپاره 

یو مشهور ټوکر و.
 د ګجرات په ایالت کې یې قوي مرکز درلود 
کچه  پراخه  په  به  سیمو  منډوي  او  پټان  د  چې 

ساریګانو  کرتۍ،  د  کیده.  اوبدل 
او لنګونو لپاره کار ترې اخیستل 
کیده. ماشرو یو طالیي تاریخ لري 
منځه  له  تېریدو  په  وخت  د  چې 
ښکلی  مګر  ساده  بیاهم،  خو  الړ. 
پام الندې راغلی،  د  ټوکر بېرته 

را  بېرته  کوښښونو  په  ډیزاینرانو  فیشن  د  او 
ژوندی شوی.

یو بریالی تاریخ
د 16 پیړۍ په جریان کې، د عثمانیانو مقتدرې 
واک  یې  ختیځ  منځني  ټول  په  امپراتورۍ چې 
پراخه  په  یې  سره  سوداګرو  ګجرات  د  درلود 
او  مسالو  او  مرچ  دانو،  د  کاوه.  تجارت  کچه 
قیمت  لوړ  ټولو  تر  ترڅنګ  کالیو  ډول  ډول، 
د  ول.  وریښم  لپاره  تبادله  د  جنس  لرونکی 
امپراتورۍ  د  ځال  راښکونکې  زړه  وریښمو 
اسالمي اشرافو په منځ کې مشهور شو. که څه 
وریښم  چې  ول  باور  دې  په  ځیني  دوی  د  هم 
باید د دوی جلد لمس نکړي. او د هغوی د وچو 
ناراحته  لپاره  اغوستلو  د  کې  ګرمي  په  ځمکو 
و. دې ستونزې ته د حل لپاره ماهرو اوبدونکو 

په ډیرو بېالبېلو ښکلو رنګونو کې اوبدل شوی 
لکه شین، سور، زیړ او ابي، ماشرو د وخت په 

تېریدو د ښایست سمبول شو
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ډاکټر پرابو راجاګوپال، د د مدراس IIT د 
میخانیک انجنیري ډیپارتمنټ، نه ورانونکي 

انقالب مرکز کې د استاد په حیث کار 
کوي. هغه د ریموټ ساختماني تفتیشونو ماهر دی. او د ملي 

ډیزاین جایزې )2016( ګټونکی دی

څخه یو وار افراطي وتل دي: د هند نظریه 
وایي چې: ښکال د ذهن په حالت کې نغښتې 
شوي  پیژندل  نهه  یا  راسه  نوا  بیا  او  ده، 
حالتونه دي. د هندي تفکر ټول شیان داسې 
په یوګونې وسعت  ښکاره کوي چې د عقل 
او   – شی(  هیڅ   ، غفلت  )یا  اوسیږي  کې 
یو  سره  حالت  ذهن  د  زمونږ  شیان  دا  باید 
دوامداره  په  باید  شیان  شوي  پیدا  او  شي، 
ډول د ننه څخه بهر شي. او دا په هند کې د 
ډیرو رنګونو کارولو دلیل دی – کیدای شي 
څخه  تفکر  دې  له  تولیداتو  هندي  عصري 
واټن اخیستی وي، خو بیا هم دود خپله الره 
 – هنر  مندر  د  او  ټوټې، صنایع  لکه  لري، 
مونږ د رنګونو ډیر استعمال سره مخ کیږو 
چې د ذهن هر حالت سره یو کیدای شي او 

ځکه د هرچا څخه غوښتنه کوالی شي.

نوی عصر
د  ګانو  راس معنی  جوګاد او  د سوادیشي، 

نړۍ  چې  وکاره  تخم  انقالب  ډیزاین  هندي 
اي  فلسفه  ګاندنیزم  د  ونیسي.  په طوفان  به 
تنظیم او سوادیشي هم د چټلیو کموالي او د 
اغیز  پراخه  لپاره  پرمختګ  کولو  ریسایکل 
چاپیریال  د  چې  کې  حال  پداسې  او  لري، 
پروسې  او  ټکنالوژي  م���واد،  دوس��ت��ان��ه 
تل  کوونکي  مصرف  هندي  کوي.  معرفي 
ته  دوام  تولیداتو  د  او  اسانتیا  کارولو  د 
د  چې  کې  حال  پداسې  ورک��وي،  ارزښ��ت 
شوې پانګونې د حد اکثر ګټې تقاضا لري. 

کیڼ – ښي: د ډیزاین 
کارپوهان نیلیش واکه، 

ارویند ساهو او وینای وي. 
پوراک نندارې ته وړاندې 
د پورته بدن اغوستل کیدو 

مصنوعي غړی چې هغوی 
د بنګلور هندي ساینس 
انسټیټیوټ کې د ریپل 

2018 پر مهال هغوي 
ډیزاین کړی او پراختیا یې 

ورکړې
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تګه ستایل کیږي، چې د هند د کوچنی والي 
بچت  زمونږ  کوي.  انعکاس  نظریه  ډیزاین 
څخه  زیاتیدو  عمل  د   – کول  ظلم  ان  کول، 
اخیستل شوی )ګټې قیمت ته معقول دي(. دا 
کوچینوالی خپل ځان په هر څه کې ځایوي – 
نیولی تر  نانو مینوالو څخه  ټاټا  او  د خیتان  
بریښنایي   S450 لکه بیلګې  ډیرې وروستۍ 
موټرسایکل او د اوبو الندې بیلوګا ROV )د 
ریموټ په واسطه کنټرول شوي موټر( چې 
د مدراس IIT له پیل کوونکو هر یو اتر او 
هند  د  کوچینوالي  شوي.  جوړ  لخوا  پالنیس 
په فضایي او اټمي پروګرامونو کې هم لیدل 
حیران  ورکوونکي  نظر  غربي  ډیر  کیږي. 
ماموریت  هند  د  منګالیان،  څنګه  چې  ول 
فلم څخه  هالیووډ  اغیزمن  ورته  د  ته،  مریخ 
ارزانه و، او بیا هم د پرتاب په خپل لومړي 

کوښښ کې بریالی و.

د ښایست هندي سامان
ښایست  غربي  له  نظریه  ښایست  هندي  د 

د سوادیشي، جوګاد او راسا معنی 
ګانو د هندي ډیزاین انقالب تخم 

وکاره چې نړۍ به په طوفان ونیسي

کیڼ خوا او پورته: د اوبو الندې د ریموټ په وسیله عمل کوونکی موټر 
ROV د مدراس IIT پالنیس نوښتي پیل
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پښو  خپلو  په  کې  ډګر  نړیوال  په  چې  شي 
اودریدل زده کړي.

چې  کوي  الرښښونه  ته  موږ  سوا دیشي 
کړو،  ترالسه  مواد  سرچینو  ایزو  سیمه  د 
او  ش��و،  کې  لټه  په  ټیکنالوژیو  داخلي  د 
پیدا  حل  ستونزو  ملي  مهمو  د  همدارنګه 
فضایي  د  هند  د  ډول،  په  مثال  د  ک��ړو. 
څو  هغو  د  کې  ن��ړۍ  څیړنې سازمان په 
یې  ریښتیا  په  چې  دی  څخه  سازمانونو 

تمرکز په هغو څیړنو دی چې د خلکو ژوند 
د  او  مخابراتو  او  وړاندوینې  هوا  د  کې 
حادثاتو مدیریت له الرې د خلکو ژوند کې 

ښه والی او پرمختګ راوړي.

د کوچني والي تیوري
کوچینوالی  خ��ورا  تیوري  ډیزاین  هند  د 
او  یادیږي،  نامه  په  )جوګاد(  خوښوي چې 
کړی:  تعریف  داسې  ډیکشنري  اکسفورد  د 
یو  داسې  لپاره  حل  د  ستونزو  د 
فکر چې په نوښتګرانه ډول لږې 
ډول  ساده  په  وکاروي.  سرچینې 
تولید  او  ګټو  د  لږوالي،  قیمت  د 
جوګاد  ده.  معنی  په  ل��وړوال��ي 
په  شعور  بقا  د  هندي  د  اکثرا 

)په هند کې جوړ شوی(، دهند داسې امتحان 
په توګه تعریف کیدای شي چې په نړیوال 

ډګر کې په خپلو پښو اودریدل زده کړي

هند فضایي څیړنې سازمان ISRO په ټکنالوژیکي نندارتون کې نندارې ته ایښي چې د ممبی په IIT کې جوړ شوی
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د  هم  څه  که  و.  کار  لومړی  ته  روباټانو 
صنعتي  ورپسې  او  اختراع  ماشین  بخار 
انجنیري  سنتي  هند  د  کې  اروپا  په  انقالب 
اروپایي  او  وغورځول،  نظره  د  کارونه 
بازار  وخته  هماغه  له  ډیزاین  او  اجناسو 
کچه  پراخه  په  اوس  چې  څنګه  لکه  ونیو. 
کې   GDP نړیواله په  ونډه  هند  د  ښکارې 
سلنه   3 کې،  پیړۍ  اتلسمه  په  سلنه   42 د 
یوازې  دا  شوه.  ټیټه  کې  کال   1947 په  ته 
وروستۍ څو لسیزې دي چې د هند اقتصادي 
هنر  انجنیري،  د  الره  خپل  بېرته  ځواک 
برخو  نورو  په  او  موندلې  لپاره  کسب  او 
کې یې هم نوي کوښښونه کړي. نن بسونه، 
موټرې  ان  او  موټرسایکلونه  تراکتورونه، 
چې په هند کې جوړې شوي د نړۍ په جال 
په  موندلي،  بازارونه  لوی  یې  کې  برخو 
ځانګړي ډول افریقا او ختیځه اسیا کې. په 
ټانکونه،  یي  توپخانه  شوي  جوړ  کې  هند 
ټوپکې او ان د اوسپنې پټلۍ موټرې د نړۍ 

چې  دي.  تیار  ته  پیل  کار  خپل  سرتاسر 
ایښودل  بنسټ  منلو  نظریې  ډیزاین  هند  د 

کیږي.

ویلتنسچونګ  هندی  یا  سوادیشي، 
)نړۍ لید(

د هند نړۍ لید له پخوانیو وختونو راهیسې 
د یوې هوښیاري یا بنسټیز حالت ایډیالوژیو 
د  نن  ان  او  لري.  پیښې  ټولې  ته وایې چې 
باور  ټیکنالوژۍ  هغه  په  فلسفه  ډیزاین  هند 
نلري چې تړل شوې، وارده شوې یا له بل 
نظرونو  د  موږ  شوې.  راوړل  څخه  ځای 
ننګونو  د نړیوالو  لرو،  ته لیوالتیا  خپلواکي 
)په  سوادیشي  او  ځوابونه لټوو،  خپل  لپاره 
هند کې جوړ شوی( به زیار ایستلو ته دوام 
ورکوي ان منډې به وهي تر څو د راتلونکو 
څو نسلونو لپاره په هند کې نوښتونه منځ ته 
راوړي. نو له همدې امله )په هند کې جوړ 
شوی(، دهند داسې امتحان په توګه تعریف 

د پورته څخه تر الندې: 
تخنیک کاران یو بریښنایي 

موټر تړي چې د مدراس 
IIT نوښتي پیل اتر لخوا 

جوړ شوی، د اوسپنې پټلۍ 
د حرکت یوه برخه )په 
حرکي موټرونو کې یو 

سیستم چې انتقال د چلولو 
اکسلونو سره نښلوي( په 

بریښنایي موټرو کې ده
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هند  څیر  په  تمدنونو  پخوانیو  له  یو  نړۍ  د 
دودیزو السته راوړنو او هنرونو او همدارنګه 
ساینس کې د غوره والي اوږد تاریخ لري. په 
آثار  هنري  او  نقاشیانې  مجسمې،  پوری  زړه 
پر ځای شوي  مندرونو کې ځای  پخوانیو  چې 
اجرا  عملي  او  کولو  پالن  تخیل،  د انساني 

حیرانوونکی خالقیت دی.
کې د  وختونو  پخوانیو  په  هم  ادبیات  هندي 
او  تیوري  موزیک  ژبپوهنې،  ریاضیاتو، 
ستورپوهنې په برخو کې د پرمختګونو خبرې 
کوي. د مثال په توګه، د پانیني ونډه، لوی هندی 
6مې  د  یې  ګرامر  سانسکریت  په  چې  ژبپوه 
څخه تر 5مې پیړۍ پخوا د میالد رساله لیکلې، 
چې د ټولې نړۍ  عصري ژبپوهان ورته ګوته 
یا  ستال  فریدریک  جوهان  لکه  دي.  غاښ  په 
عصري  دود  او  ژبو  اسیایي  د  ستال  فریتس 
نوام  فیلسوف  او  ژبپوه  امریکایي  او  افسانه، 

چامسکي او نوروخپله اعتراف کړی. 
د پخوانیو هندي السته راوړنو نورې بیلګې 
هم شتون لري لکه په ساینس او   انجینرۍ کې 
سماراګانا  په  توګه،  په  بیلګې  د  ریکارډونه 
پخواني  په  چې  دی  کار  جامع  یو  سوترادرا، 
لیکنه  بوجا  ش��اه،  پرامارا  د  مهندسۍ  هندي 
د  کې  پدې  ده.   پخوا  کاله   1000 چې  کړې 
دی،  شامل  یو فصل  اړه  په  آټوومټا  میخانیکي 
کولی  چې  کوي  اشاره  ته  میکانیزمونو  هغه 
شي د انسان حرکتونه تقلید کړي. چې عصري 

هندي تفکر ټول شیان داسې 
ښکاره کوي چې د عقل په 

یوګونې وسعت کې پراته وي

کیڼ: یو ګرافیک چې د هند 
د مریخ ماموریت ښکاره 

کوي
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څو څیړنو ښودلې چې د هندي مصرف کوونکو لپاره دبدلون وړتیا یوه 
پیاوړې اړتیا ده، او ان نړیوال هم پوه شوي او داسي ډیزاینونه جوړوي چې 

ترکیب کې یې هرڅه هندي وي 

په ډیزاین هندی
لیکواله: پرابو راجاګوپال



عزم  قوي  په  باید  دا  اړتیا  ته  اصالحاتو  وړ 
اقتصادي  په  چې  ووځ��ي  څخه  ستونزو  د 
پام  په  دي.حکومت  وړ  دید  د  کې  راتلونکي 
کې لري چې د بانکدارۍ سکتور د نه اجرا 
وړ شتمنۍ په ګوته کړي، ترڅو د صادراتو 
بحران  کرنیز  ډول  هر  د  کړي،  لوړه  کچه 
هوښیارتیا  مالي  د  او  وکړي  مبارزه  سره 
کې  پراختیا  په  زیربنا  د  پرته  کولو  قرباني 
مالیې  د  د  دا  ک��ړي.  ډی��ره  پانګوونه  عامه 
د  ترڅو  لری  اړتیا  ته  کولو  ساده  جوړښت 
شبکه  پراخه  مالیې  د  او  اسانتیا  سوداګرۍ 
ولري، هغه پالنونه چې د اوسني تائید شوي 
الیحې  مالیه(  خدمتونو  او  اجناسو  )د   GST

سره یو ځای حرکت کوي.
د یو ملیون رای ورکولو مرکزونو سره ، د 
2.33 میلیونه د رای ورکولو محلونه، 36.1 
1.74میلیونه  واحدونه،  کنټرول  د  میلیونه 
د  وړ  تائید  ورکوونکو  رایه  )د   VVPATS
تفشی کاغذونه(، او 11 میلیونه کارکوونکي 

رای��ه  ښ��ځ��ې  م��ی��ل��ی��ون��ه   729 ن����ږدې  او 
ټولټاکنې  هندي  کال   2019 د  ورکوونکي، 
ټولټاکنې  لویې  ټولو  تر  تاریخ کې  په  د نړۍ 
یو  د  ته  م��وډي  وزی��ر  لومړي  کیږي.  ګڼل 
دور ټاکل شوي ماموریت واک ورکړل شو. 
مالي  شوي  اعالن  کې  وروستیو  پدې  مګر 
غونډې   G20 اوساکا  د  او  پالیسیو  عامه  او 
کې د هند مثبت نړیوال ډیپلوماتیک دریځ په 
په سمه الره  کړه چې حکومت  ګډه څرګنده 
روان دی، لکه څنګه چې هیواد پداسې حال 
کې د نوي هند جوړول غواړی چې هیواد د 

خپلواکۍ 75 کلیزې ته نږدې کیږي.

پتنجلي پنډیټ د کولمبیا پوهنتون او د لندن د 
اقتصاد له ښوونځي څخه فارغه ده. هغه اوس 

مهال په دفاعي او زیربنایی سکتور کې کار 
کوي، او په منظم ډول بیالبېلو خپرونو کې 

برخه اخلي.
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)کیڼ څخه ښي خوا ته(: د لوړې په 
مراسمو کې هر یو د بوتان لومړی 
وزیر لوټای شیرینګ، د سریالنکا 

ولسمشر میتریپاال سیریسینا، د 
قرغزستان ولسمشر سورانبای ژین 

بیکوف، د بنګله دیش ولسمشر 
عبدالحمید، د هند ولسمشر رام نات 

کوینډ، لومړي وزیر نریندرا موډي، د 
میانمار ولسمشر وین مینټ، د موریس 

لومړی وزیر پرویند جوګناوت، د 
نیپال لومړی وزیر KP شرما اولي 
او د تایلینډ څخه ځانګړی استازی 

ګریساده بونراچ 



په  سناریو  ښاري  د  موډي  وزیر  لومړي 
اواس  وزیر  لومړي  د  چې  ویلي  دا  تل  هکله 
نوښتونو  څیر  په  ښارونو  ځیرک  او  یوجانا 
هند ته ښکال ورکړې. لومړي وزیر تایید کړه 
موډي  د  الندې  مشرۍ  تر  پی  جه  بی  د  چې 
شوې  جوړې  کې  دوره  لومړۍ  په  حکومت 
په  چې  ک��ړه  ب��دل  پراختیا  ښ��اري  د  پالیسۍ 
پایله کې یې د ملیونونو خلکو ژوند بدل شو. 
لومړي وزیر موډي زیاته کړه چې دې نوښت 
استعمال  ټکنالوژي  د  چټکوالي،  پانګونه،  په 
او عامه ګډون کې ډیروالی راوړی، او ویې 
ویل: موږ د ښاري زیربناوو ال پراخوالي ته 
هیلو  د  هستوګنځي  د  لپاره  ټولو  د  یو.  ژمن 
خوځیدو  له  پرته  تیږه  هیڅ  لپاره  کولو  پوره 
هیلې  ملیونونو  په  چې  کیږي،  پریښودل  نه 
په  چیرې  که  ورس��ی��ږي.  ته  م��راد  خپل  به 
هند  پاک  بهارت(  )سواچ  د  کې،  کال   2014
کولو  ښه  هستوګنې  د  کې  کلیو  په  هند  د  او 
باندې تمرکز و، نو په 2019 کال کې پرته له 
بودیجې  شي.  وساتل  روان  کار  دا  ځنډه  کوم 
د  څو  یو  شمول،  په  مرکز  صرافۍ  ټولنیز  د 
کړي  وړاندیز  پروګرامونه  اسودګي  ټولنې 
ټولنیزو  له الرې  ټولو  پیسې  بریښنایي  د  چې 
او رضاکارانه سازمانونو سره مرسته  شبکو 

وکړي، او بل وړاندیز شوی د )کلي، غریبانو 
تسکین او کروندګرو( پروګرام دی. د بودیجې 
ته تر 2022م کال پورې د  پام هرې کورنۍ 
هر  بیجلي  سهاج  منتري  پردان  او  )یوجاواال 
ګر یوجانا( پروګرامونو له الرې د ګاز پیپونو 
سهولت برابرول دي. د دولت لپاره همدا کال 
یو هدف دی چې 19.5 کورونه په کلیوال هند 
بحث  د  ډیر  ترټولو  تسلیم کړي،  او  کې جوړ 
الندې پروګرام )جل شاکتي ابیان( دی چې د 
)هر ګر جال( هر کور ته اوبو باندې تمرکز 
 1592 وختي  ال  دولت  لپاره  دې  د  او  کوي. 
بالکه د هند سرتاسر په 256 ولسوالیو کې په 

نښه کړي چې د اوبو نشتوالي سره مخ دي.

مخ په وړاندې الره
کله چې لومړي وزیر موډي په دې وروستیو 
کې خپل لید لوری اعالن کړ چې د سړي سر 
تولیداتو  او  لوړولو  مصرف  لوړولو،  عاید 
ډیروالي له الرې به د هند اقتصاد دوه چنده، 
شکمنو  کړي،  نږدې  ته  ډالرو  ټریلیون  پنځه 
ابرو ګانې پورته کړې. خو لکه  ورته خپلې  
څنګه چې هغه تشریح کړه، چې په کلک عزم 

او زیار ایستلو دا ناشونې نه ده.
پام  د  لیدلوری  حکومت  د  چې  شکه  له  بې 
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د لومړي وزیر نریندرا 
موډي یوه شګلنه مجسمه 

چې د شګو هندي هنرکار 
مناس ساهو لخوا په 
اودیشه کې د پوري 

ساحل پرغاړه جوړه 
شوې

د معتبر الک سبا هر 
غړی په اوسط ډول 

د 150 زره خلکو 
استازیتوب کوي. 

که موږ نشو کولی 
چې د هغه انتخاباتي 
حوزې اتلولي باندې 
خوښ شو چې موږ 

یې استازیتوب کوو، 
نور موږ هیڅکله هم 

د پارلمان ګټور، او 
اغیزمن وکیالن نشو 

کیدای.
امېت شا
د کورنیو چارو وزیر



د  چې  کوي،  استازیتوب  لیدلوري  ټولنې  جنسیت 
نوي  په  کوي.  تمرکز  دریځ  مساوي  په  لپاره  ټولو 
ښځو  د  شکه  له  پرته  به  کې  حکومت  شوي  ټاکل 
څخه  جملې  له  پالیسیو  مرکزي  د  به  کیدل  پیاوړې 
 87 څخه  نوماندانو  ښځینه   716 د  چې  ځکه   – وي 
ښځې پارلمان ته بریالۍ شوې چې د الک سبا تاریخ 
د  موډي  نریندرا  وزیر  لومړي  ده.  شمېره  لوړه 
پارلمان په مرکزي صالون کې د خپل بریا وینا کې 
ټاکنو  دې  په  ښځو  وویل:  چې  کړه  تائید  دا  خپله  په 
که ښه رول لوبلوی نه وي نو په مساویانه ډول ښي 
دي. د هند لومړي وزیر د ښځو پیاوړتیا و د )رکشا 
د  وستایله.  څیر  په  زغره  شوې  ساتل  یعنې  کاواچ( 
مهمې  ډیری  کې  حکومت  په  موډي  وزیر  لومړي 
ادارې د میرمنو مشرانو لخوا رهبري کیږي: نرمال 
سیتارامان د مالیې وزیرې په توګه، سمریتي ایراني 
په  وزی��رې  پراختیا  ماشومانو  او  ښځو  او  ټوکر  د 
توګه، او هارسیمرات کاور بدال د خوړو پروسس د 

وزیرې په حیث کار کوي.

د پیاوړې کولو باور
لومړي وزیر موډي د تیرې دورې په جریان کې په 

پروګرامونه  داسې  حکومت  هغه  د  کې  کال   2014
پیل کړ چې په 2019 کال کې د ده د بریا المل شو. 
بهارت  د سواچ  لکه  برنامې  پرمختیا غوره  ټولنې  د 
ماموریت او بیټي بچو بیټي پاډاؤ د خلکو د هغوی د 
تفکر چلند بدلون لپاره یوه هڅه ده. د هند ټولو څنډو 
ایوشمان  د  ډول مالتړ وشو.  بې څارې  په  یې  څخه 
نیولی  څخه  پروګرام(  پاملرنې  روغتیا  )د  بهارت 
یوجانا  برنامه(  کورونو  عامه  )د   PM-AWAS تر
اقتصادي  لپاره  بزګرانو  کوچنیو  )د   PM-KISAN
مالتړ( یواجانا، هغه برنامې چې د ټولنې هره برخه 
یې پوښلې او د دولت مثبت انځور یې څرګند کړی. د 
ټولنې غریب خلکو لپاره د بیمې برنامې نږدې ټولو 
ټولو  د  )وده  شعار  دولت  د  او  ورسید،  ته  غریبانو 

لپاره( یې د خلکو کورونو ته ورساوه.
په حقیقت کې ، د حکومت ترټولو لویه برنه دلومړي 
وزیر کیسان سامان نیدي یوجنا، چې کروندګرو ته د 
ګټې د تضمین ژمنه کوي، په وروستیو کې د نړیوال 
سوداګرۍ سازمان کې آسټرالیا او اروپاییي اتحادیې 
وویل  اتحادیې  اروپایي  او  آسټرالیا  دواړو  وستایه. 
چې دا ډول برنامو ته باید په هند کې پراختیا ورکړل 

شي ترڅو ډیرو محصوالتو ته پوښښ ورکړي.
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کیڼ خوا: ایس جیشانکار د بهرنیو چارو پخوانۍ سکرتر چې اوس یې د یوګا پنځم نړیوال 
کنفرانس په ورځ د هند د بهرنیو چارو نوي وزیر په توګه لوړه وکړه

پورته: په نوې جوړه شوې کابینه کې نیرمال سیتارامان، د مالیې او شرکتونو چارو وزیرې 
په توګه او ورسره سمریتي ایراني د ښځو او ماشومانو د پراختیا او د ټوکرو وزیرې په 

توګه ګمارل شوي



کې برخه اخیستې د 18 او 19 کلونو ترمنځ 
سرعت  ټول  د  هند  نوی  درل��ود(،  عمر  یې 

سره د مخ پر وړاندې تګ په څنډه کې دی.

ثبات او اقتصاد
ټولټاکنو  وروستیو  دې  د  هند  چې  کله  ان 
کارپوهانو  پالیسۍ  مالي  د  و،  کې  درشل  په 
دعا  لپاره  حکومت  ګوندي   – یو  پیاوړي  د 
چې  څنګه  لکه  حکومت،  ګوندی  یو  کوله. 
جوړولو  پالیسي  هیواد  د  شوی،  ثابت  پخوا 
پروسه ګړندۍ کوي. د اداري بدلونونو څخه 
تر  دفاع څخه  او  پروژو  تر زیربنایی  نیولی 
بېالبېلو  په  مشرتابه  پیاوړې  پورې،  مالي 
نیونې پروسه ساده  د تصمیم  سکتورونو کې 

کوي.
پداسې حال کې چې د لومړي وزیر مودي 
د پام وړ بریا ممکن د هند اقتصادي ننګونو 
کارپوهان  خو  ونلري،  درملنه  شپې  د  لپاره 
وایي چې دا به خامخا هغه سوری بند کړي 
ال  پایلې  ک��وي.  ضعیفه  اقتصاد  هند  د  چې 
نوي  د  کړی.  پیل  باندې  کیدو  ښکاره  وختي 
حکومت د لوړې وروسته په یوه میاشت کې 
چې  پانګوالو  او  شرکتونو  نړیوالو  شمیر  یو 
پانګونې  د  یې  کې  هیواد  په  ول،  والړ  تیار 
د  کیږي،  پیاوړې  روپۍ  کړه.  پیل  پروسه 
اقتصادي  د  کولو،  رامینځته  تګالرو  ثابتې 
دندو  د  کې  پایله  په  او  ډیریدل  فعالیتونو 
فرصتونو برابرولو سره پیاوړې کیږي. لکه 
څنګه چې موږ اتحادي بودیجه ولیده، چې د 
لخوا  سیتارامان  نرمال  وزیر  مالیې  اتحادي 
وړاندې شوه، قوي اقتصادي پالیسۍ جوړول 
راوړلو  اسانه  ریفارمونو  د  شوي،  هڅول 
لپاره مناسب چاپیریال په پام کې نیول شوی.

کوي  ښکاره  اراده  حکومت  د  بودیجه 
سیسټم  ایښې،  غاړه  یې  ته  پالن  مالي  چې 
د  چې  کې  حال  پداسې  پاکوي  څخه  فساد  د 
داسې تصمیمونو مخنیوی کوي چې د خلکو 
دې  په  نو  ج��وړوي،  پروپاګند  کې  ذهنونو 
ودې  شموله  ټول  او  دوام��داره  خپل  د  توګه 

پالن سره ادامه ورکوي.
سړکونو،   – زیربنا  لکه  ساحو  مهمو  په 
باندې  نورو  داسې  او  رسول  اوبو  بریښنا، 
مهمه  ن���ورو  پ��ه  بودیجه   – ک��ول  تمرکز 
تشبث  د  روزنه،  او  ښوونه  لکه  سکتورونو 
ټیکنالوژي،  او  زیربنا  انالین  نوښتګري، 
سوداګرۍ  د  او  ورک��ړه  ډیجیټلي  پیسو  د 

اسانوالی باندې هم ډیر ټینګار کوي.

د ښځو د ځواک وده
نوی حکومت د لومړي وزیر موډي د خنثی 
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د یو قوي مشر په مشرۍ، چې د حکومت غوڅ اکثریت 
یې مالتړ کوي، هند چمتو دی چې نوي سفر ته د با 

ثباته حکومت سره دوام ورکړي

پورته: د لویدځ بنګال څخه د پارلمان نوي ټاکل شوي غړي، نصرت جهان او مېمي چکربورتي، د هند 
راتلونکي نسل په استازیتوب پارلمان ته خپلې لومړۍ غونډې لپاره ورسېدل.

الندې: د نوي ډهلي )ختیځ( څخه پخوانی کرکټر او د لومړي ځل لپاره د پارلمان غړی، ګاتم ګمبیر په 
خپله لومړۍ غونډه کې د ګډون لپاره پارلمان ته راغی. 



د  شکه  له  پرته  به  میاشت  مې  کال  2019م  د 
په  څپې  د  اوبو  د  کې  تاریخ  په  سیاست  د  هند 
تاریخ  په  ټاکنو  د  هند  د  شي.  پاتې  یاد  توګه 
سیاسي  یو  چې  دی  ځل  دریم  یوازې  دا  کې، 
ګوند د بشپړ اکثریت سره دوه پرله پسې دورو 
دې  په  همدارنګه  او  کیږي.  بریالي  کې  ګټلو 
لومړنی  موډي  نریندرا  وزیر  لومړی  اساس 
له  هند  د  چې  دی  وزیر  لومړی  یوازینی  او 
د  کې  دفتر  په  او  زیږیدلی  وروسته  خپلواکۍ 
دوه پرله پسې دورو لپاره پاتې کیږي. د ټاکنو 
د کمپاین په جریان کې، لومړي وزیر په خپله 
رهبري وکړه، د خپل حکومت تګالره، السته 
د  یې خبرې وکړې.  باندې  پالیسیو  او  راوړنو 
کمپاین توجه د تروریزم په وړاندې د متجاوزه 

پالیسۍ دریځ، یو پاک او زیارکښه انځور، او 
د هند لپاره د یو پیاوړي او اوچتیدونکي ځواک 
چې  کوي  تمرکز  باندې  لیدلوري  یوه  توګه  په 
ځوانان او هیله لرونکې پرته د دین، جنیسیت 

او مذهب اختالفه دندو ته جذب کړي.
پر  سړک  د  دي.  حقایق  وچ  یوازې  دا  خو 
سر والړ سړي ته دا د غوره حکومتداري، یو 
دي.  معنی  په  راتلونکي  غوره  او  اقتصاد  ښه 
نن، د یو قوي مشر په مشرۍ، چې د حکومت 
دی  چمتو  هند  کوي،  مالتړ  یې  اکثریت  غوڅ 
باثباته  یو  د  ورکړي.  دوام  ته  سفر  نوي  چې 
ځوان  او  اقتصاد  کونکي  وده  چټک  حکومت، 
چې  ورکوونکي  رایه  ملیونه   15( سره  نفوس 
د 17 لوک سبا جوړولو لپاره په عمومي ټاکنو 
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په راشترپتي بهاون 
کې، لومړی وزی 

نریندرا موډي او د 
هغه نوې جوړې شوې 

کابیني غړي د لوړې په 
مراسمو کې 
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د 900 میلیونو ثبت شوي رایه ورکوونکو سره، د پان هند د ټاکنو پروسه په 
اطمینان سره د اتلولۍ دنده ده. یوه پراخه بریا د نوي هند لپاره د دولت په لید 

لوري کې د رایه ورکوونکو باور په ګوته کوي

واک 
لیکواله: پتنجلي پنډیټ
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دواړه  اوس  وروسته  ناستې  د  کې  سوچي 
چې  دي  کې  لټه  په  الرو  نویو  د  خ��واوې 
ورکړي.  وده  ته  همکاریو  اقتصادي  خپلو 
د اسرائیل، سویلي کوریا او اسټرالیا سره 
متحده  امریکا  د  شوي.  پراخه  اړیکې  هم 
ایالتونو سره اړیکې په څو لورو روانیدي. 
خلکو  او  خلکو  د  ټکنالوژي،  دف��اع��ي، 
ترمنځ اړیکې او سوداګري او پانګونه هم 

د اړیکو اساسي پایې دي.
ځلې  هلې  هند  کې  برخه  اړخیزه  په څو 
شورا  امنیتي  په  ملتونو  ملګرو  چې  کوي 
د  هند   ، ترالسه کړي  دایمي غړیتوب  کې 
اخیستلو،  برخه  کې  عملیاتو  ساتلو  سوله 
مالتړ  د  ساتلو  امنیت  او  سولې  نړیوالې  د 
ریکارډ درلودلو او د لوی نفوس لرونکي 

هیواد په توګه یې مستحق دی.
پاکې  او  ب��دل��ون  د  اقلیم  هندوستان د 
اتحاد  سولر  نړیوال  د  او  دی  اتل  انرژۍ 
مشري کوي. د IORA )د هند بحر غاړې 
سره  سازمانونو  ایز  سیمه  په څیر  ټولنه( 
اقتصاد  ابي  کې  سیمه  په  چې  کوي  کار 

نړیواله  په  تل یې  او  ورک��ړي،  وده  ته 
کې  مبارزه  وړاندې  پر  تروریزم  د  کچه 
په  ک��ړی.  کنوانسیون مالتړ  د یو جامع 
اصالحاتو  د  ک��ې  حکومتولۍ  ن��ړی��وال��ه 
ملتونه  راوستلو مخکښ دی – که ملګري 
یا  وي،  انسټیټیوټونه  مالي  نړیوال  وي، 
په  چې  لري  تیاریانې  ټولې  او  وي   G20
2022 کال کې د G20 ناستې کوربه وي. 
بهرنۍ  هند  د  چې  شو  ویلی  کې  پای  په 
تګالره د هند داخلي پروګرامونو مشرانو، 
اقتصادي  او  پروګرامونو  پرمختګ  د 
د  او  ټکنالوژۍ  د  ته  پرمختګ   علمي  او 
جوړه  بنسټ  پر  اړتیاوو  راوستلو  ټاټوبي 

شوې.

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

عمان، تایلینډ او ایټالیا کې د هند سفیر په 
توګه دنده ترسره کړې. هغه   هانګ کانګ، چین او سویس کې 

هندي ماموریتونو ته هم استول شوی او د کیماوي وسلو مخنیوي 
سازمان OPCW کې په هاګ کې کا کړی. 

پورته )ښي څخه کیڼ لور 
ته(: د بهرنیو چارو وزیر 
ایس جیشانکار د شیخ عبدهللا 
بین زاید آل نهیان، د عربي 
متحده اماراتونو بهرنیو چارو 
او نړیوالې همکارۍ وزیر 
سره په نوې ډیلي کې وکتل، 
ولسمشر رام نات کوینډ، 
پټریس ټلون، د بینین ولسمشر 
سره وکتل

17
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په تیرو څو کلونو کې 
د ASEAN )د سویل 
ختیځ آسیا هیوادونو 

ټولنې( سره نوې 
اړیکې جوړې شوي، په 
ارتباطي پروژو تمرکز 
– فزیکي، ډیجیټلي او 

کلتوري

پورته: د ولسمشر 
مرستیال وینکیا نیډو او ډانګ 
تې نګاک تېن، د ویتنام 
مرستیال ولسمشر د ویتنام 
هانوې کې په ولسمریزه 
ودانۍ کې د نمایندګي سطحې 
خبرې کوي

کیڼ: لومړی وزیر نریندرا 
موډي بیشکیک ته د دوه 
ورځني سفر په لړ کې د 
قرغیزستان جمهوریت ته 
 2019 SCO ورسید ترڅو د
کال ناسته کې ګډون وکړي.

16
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که  کوي،  بحثونه  باندې  هوکړې   RCEP
په بریا سره دا هوکړه وشي، په سیمه کې 
المل  پرمختګ  او  پراختیا  کچه  پراخه  په 

شي. 
د هند – افریقا ملګرتیا د نریندرا موډي 
بنسټ  پر  اصولو   10 وړاندیز شوي  لخوا 
ده.  روان��ه  ل��ور  په  رسېدو  د  ته  ل��وړو 
د  کې  ګاونډ  پ��روت  لرې  ته  لور  لویدیځ 
اوه  لري،  قراردادونه  لوی  تامین  انرژۍ 
اوسیږي  هلته  هندیان  بهرمیشته  میلیونه 
د  س��ره  سیمې  هغې  د  او  ک��وي،  ک��ار  او 
تړونونه  امنیت  او  پانګونې  سوداګرۍ، 
لري، چې ټولو کې اوچتوالی راغلی. هند 
د سیمې په ثبات پراخ الس لري او ځکه د 
منځ دجګړې  تر  ایران   او  ایالتونو  متحده 

ډول  مستقیم  په  چې  دی،  محتاط  هکله  په 
د انرژي تامین او مرکزي اسیا هیوادونو 
سره په نښلولو اغیز کوي. د هند د چاپیر 
کړي،  پراخه  اړیکې  خپلې  هیواد  هاخوا، 
مرکزي اسیا کې چې د شانګهای همکاری 
ګډونکوونکی  فعال  کې   SCO سازمان 
دی، او د ارپایي او اسیایي ټولنې سره د 
لکه  کوي،  کار  لپاره  همکارۍ  اقتصادي 
هسپانیه،  فرانسې،  جرمني،  د  چی  اروپا 
ایټالیا، برتانیه او داسې نورو سره اړیکې 
جوړې کړي. او التینې امریکې سره چې 
سوادګري او پانګونه ښه شوې او طبیعې 
ده. روسه  زیرمې د همکارۍ نوې برخه 
په دوامداره ډول د هند دفاعي ملګرې ده 
په  ترمنځ  رهبرانو  خواوو  دواړو  د  خو 

الندې: لومړي وزیر 
موډي د 2019 کال د 
جون په میاشت کې د 
سریالنکا یو ورځنۍ 

بریالۍ لیدنې وروسته د 
کلمبو څخه روانیږي

15
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)د   ASEAN د کې  کلونو  څو  تیرو  په 
سره  ټولنې(  هیوادونو  آسیا  ختیځ  سویل 
ارتباطي  په  ش��وي،  ج��وړې  اړیکې  نوې 
او  ډیجیټلي  فزیکي،   – تمرکز  پ��روژو 
د  ک��ې  اړی��ک��و  هند دفاعي  د  ک��ل��ت��وري. 
او  اندونیزیا  مالیزیا،  ویتنام،  سنګاپور، 
لیدل  پرمختګونه  وړ  پ��ام  د  س��ره  فلپین 
وده  مفکورې  پاسفیک   – هند  د  کیږي. 
رسمي  غیر  په  ډله  څلورګونې  او  کړې 
متحده  امریکا  د   – شوې  ته  رامنځ  توګه 
ایاالتونه، جاپان، آسټرالیا او هند – یو ډول 
غواړي  دیموکراسیانې  لرونکي  ذهنیت 
چې د قانون حاکمیت، د تګ راتګ ازادي 
ثبات  او  سوله  او  ډیروالی،  چلند  هوي  او 

په سیمه کې وساتي. د هندوستان د هند – 
پاسفیک مفکوره د ASEAN سره یو ډول 
ده – دا چې هند – پاسفیک یو ټول شموله 
مفکوره ده، نه غواړي چې یو هیودا د چا 
 ASEAN او  پریګدي،  یوازې  لپاره  ګټو 
شوی  ته  رامنځ  باندې  فکر  همدا  دی  چې 
نیکمرغۍ  او  پرمختګ  د  کې  سیمه  په  او 
هند  د  لټوي.  هوکړې  همکاري  د  لپاره 
کړی  پرمختګ  سره   ASEAN د  اړیکې 
او هند د بحرونو د برخې خبرې داري کې 
د  ګډه  په  هند  تړلي.  سره  تنظیمونه  لړ  یو 
ASEAN او چین، اسټرالیا، نوی زیالند، 
سیمه  د  په  اوس  کوریا  سویلي  او  جاپان 
ملګرتیا  همکارۍ  اقتصادي  پراخې  ایزې 

هند تل خپل پرمختګ لپاره د ثابت چاپیریال جوړولو په 
خاطر په نږدې او چاپیر ګاونډ پام لري

 ASEAN پورته: د
– هند لوړپوړو 

چارواکو 21مې  ناستې 
اشتراکوونکو غونډه 

SOM د 2019 کال د 
اپریل میاشت

14
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سیسټم  ن��ړی��وال  په  یې  ایاالتونه  متحده 
د  ننګولي.  سره  ویش  نوې  ځواک  د  کې 
ځیرکتیا  مصنوعي  د  او  تسلط  ټیکنالوژۍ 
د  وړتیا،  ورکولو  وده  د  ته  ځواکونو   AI
او  کړه  زده  ماشینونو  د  انټرنټ،  شیانو 
روباټان ان د اقلیم په بدلون کې، د غذایي 
د  لپاره  انسان مخنیوي  د  او  کموالی  توکو 
د ټروریزم تهدید د جنګ نوې ساحې دي.

ثابت  د  لپاره  پرمختګ  خپل  تل  هند 
خاطر  په  جوړولو  چاپیریال 
پام  ګاونډ  چاپیر  او  نږدې  په 
سهیلي  ډول  خاص  په  لري. 
پالیسي  بهرنۍ  په  هند  د  اسیا 
کې ځانګړی ځای لري. هند د 
لپاره  جوړولو  اړیکو  پیاوړو 

بنګلدیش،  سریالنکا،  د  ترڅو  کوي  کار 
بوتان، نیپال، میانمار، مالدیف او پاکستان 
هڅه  دې  د  هند  ولري.  اړیکې  ښي  سره 
اړیکو  خپلو  د  س��ره  چین  چې  ک��وي  هم 
کې  جبهو  دواړوخواوو  په  وساتي.  انډول 
رهبرانو  اړخیزه  دوه  د  دریځ  ډوک��الم  د 
ناستې له لوري پروسکال چوپ شو، او د 
لټولو  همکارۍ  تنظیماتو  ګډو  د  چین سره 

پروسه دوام لري.

هند، چین، اسټرالیا، نوی زیالند، جاپان او سویلي 
کوریا په ګډه د ASEAN سره د سیمه ایزې پراخې 

اقتصادي همکارۍ ملګرتیا RCEP باندې بحثونه کوي

لومړي وزیر نریندرا موډي 
)د مخې ردیف د کیڼ څخه 
دریم( د 2019 کال د جون 
په میاشت کې په بیشکیک 
کې د شانګهای دهمکاري 
سازمان د غړو هیوادونو 

نورو مشرانو سره 

13
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پخوانی سفیر انیل وادوا وایي لکه څنګه چې په 
نړۍ کې بدلون راځي، هیواد په خپلو ډیپلوماټیکو 

اړیکو کې نوې او ټول شموله الره جوړوي 

په 21 
مې پیړۍ
کې د هندوستان 

بهرنۍ تګالره

تګالره  بهرنۍ  هند  د  کې  پیړۍ  21مه  په 
پښو  خپلو  پ��ه  ل��پ��اره  ګ��اون��ډ  او  ن��ړۍ  د 
والړ چاپیریال لټولو باندې والړه ده، چې 
یې  ټولنه  کوي،  وده  اقتصاد  یې  سره  دې 
یې  ځ��واک  سافټویر  د  او  ک��وي  پرختګ 
غوړیږي – ځکه چې د 1.3 میلیارده خلکو 
کې  پیژندنه  په  ملتونو  د  هیواد  لرونکی 
خپل ریښتینی ځای لټوي. د شاوخوا درې 
لسیزو اصالحاتو او بهرنۍ نړۍ پر مخ د 
خالصیدو وروسته، هند د خپل امنیت، او 
د چټک  او  نظرونو  ټکنالوژۍ،  ټاټوبي،  د 
اړتیاوو سره  ډیرو  د  لپار  نوښتونو  بدلونو 
کارګرو  د  پراختیا،  سوداګرۍ  د  دی،  مخ 
یو  د  او  پرمختګ،  ټکنالوژي  د  ډیروالی، 
باوري  دې  په  هند  نړۍ  وصلې  سره  بل 

د  کړي،  تامین  انرژي  خپله  باید  چې  کړ 
لپاره حیاتي طبیعې زیرمې السته  پرختګ 
الرې  بحرې  ل��پ��اره  اړی��ک��و  د  راوړي، 
بهر  په  کې  حال  پداسې  وساتي،  خالصې 
فرصتونه  پانګونې  او  سوداګرۍ  د  کې 
ولټوي چې خپل هیواد هم د نورو نړیوالو 
پر مخ پرانیزي، او څو ګوني انسټیټیوټونو 
قانونونه  داسې  له الرې  کولو  کار  د  سره 
رامنځ ته کړي چې د سوداګرۍ او پانګونې 

سازمان ته ازادي ورکړي. 
نړۍ  چې  شو  ولیدل  کې  لسیزه  تیره  په 
متحده  د  چین   – کړی  بدل  سیرت  خپل 
ننګونکي  د  وړاندې  پر  واکمنۍ  ایاالتونو 
په توګه اوچت شوی او یوازیني زبردست 
امریکا  د   – هیواد  لرونکی  تسلط  ځواک 

12
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هند  د  وروسته  څخه  ناستې  د  وشوه.  ناسته 
بهرني سکرتر ویجې ګوکله وویل چې هندي 
ولسمشر په خپل دریځ والړ و. هند د ټرمپ 
ادارې تصمیم سره تعهد ونکړ چې د هواوې 
په 5G ټکنالوژي په هیواد کې بندیز ولګوي. 
سوداګرۍ  د  به  تصمیم  خپل  چې  وویل  هند 
د  نیسي.  لپاره  کولو  خوندي  ګټو  امنیتي  او 
وړاندیز  لپاره  ورکولو  فساد  د  څخه  ټولنې 
وړاندې  پر  فساد  د  وویل:  نماینده  هندي  کې 
 G20 ټولو  په  کې  کچو  ټولو  په  باید  جګړه 
عملي  قانون  د  هیواد  هر  د  کې  هیوادونو 
د  اعالمیې  اوساکا  د  وشي.  بنسټ  پر  کولو 
ارزښتناکو موضوعاتو  ټولو  په  اندیښنې  هند 
کې پرځای کړي. دا ښکاره کوي چې د هند 

پایله  ډیپلوماسي  لرونکې  انرژي 
نړیوال  لوی  یو  لپاره  هیواد  د  به 
ښکاره  کې  اوساکا  په  وي.  قدم 
خپل  هند  د  یوازې  تغیر  دا  شوی 
بساینه نه بلکه د قانونو جوړونکي 
اخیستونکي.  قانون  د  نه  ده،  هیله 
نوی  هند  د  چې  کې  حال  پداسې 
دریځ  کې  موضوعاتو  نړیوالو  په  اطمینان 
ناسته   G20 کال د 2018  لومړی ځل  نیول 
ایریس کې ولیدل  بیونیس  په  کې د ارجنتاین 
پیاوړی شو.  نور هم  شو، سږکال هغه ځای 
د 2022 کال د G20 غونډې کوربه به هند 
هند  د  او  به سرته ورسوي  تغیر  دا  او  وي، 
به د نوي نړیوال ځواک په توګه څرګند شي.

بسواتي موکرجي د 2010 کال څخه تر 2013 
کال پورې په هالنډ کې د هند سفیره وه. او 

همدارنګه د 2004 څخه تر 2010 پورې په 
UNECSO کې د هند دایمي استازې وه. هغه د 
بهرنیو خدماتو انسټیټیټونو کې په بهرنۍ تګالرو، خالی سالح کیدل 

او ستراژیکو چارو لیکچرونه ورکوي. 

د اقلیم بدلون په برخه کې هند د کمولو 
مسله او همدارنګه د تطبیق مسله په 
ګوته کړه او مهاجرت یې انسانانو ته یوه 
ننګونه وښووله

لومړي وزیر نریندرا 
 G20 موډي 2019 کال د
غونډې لپاره جاپان ته د 
خپل سفر په ترڅ کې په 
اوساکا کې د بهر مېشته 
هیندي وګړو لخوا ورته 
هرکلی وشو
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روغتیا  ټولنزې  او  پرمختګ  وک��ړي،  کار 
لپاره ګټه ورسوي. مخ پر ودو هیوادونو خپل 
وړاندیز  د  به  ته  دوی  چې  کړ  ښکاره  ډار 
هوکړې  سوداګرۍ  ډیجیټلي  څوګونې  شوی 
ځای  پالیسي  د  صنعت  ډیجیټلي  د  الرط  له 
نورو مخ  او  هند  د  ډډه وشي.  ورکولو څخه 
پر ودې هیوادونو پیاوړې دریځ د ناستې په 
ژبه  شوې  تائید  چې  کړه  یقیني  کې  اعالمیه 
پکې وي: مونږ د WTO د عملونو پرمختګ 
لپاره د اړینو اصالحاتو راوستلو مالتړ کوو. 

د 5G ننګونه
ټکنالوژي   5G د موضوع  بله  وړ  تمرکز  د 
و  غوښتي  ایالتونو  متحده  امریکا  د  چې  وه، 
شبکه   5G هواوې اصلي  ټلیکام  چین  د  چې 

وویل  کې  خبر  رسنیز  رسمي  په  کړي.  بنده 
به  ایالتونه  متحده  امریکا  د  او  هند  چې  شو 
په  ظرفیت  هند  د  کړي:  پیدا  ځواک  نفوذ  د 
ټکنالوژیکي پرمختګ کې د پیل او ډیزاین او 
د سلیکان ولي، او د 5G ټکنالوژي پرمختګ 
کې د هند رول، ددوه اړخیزو ګټو لپاره وي. 
دوه  پینګ  جین  شي  او  ټرمپ  ولسمشرانو  د 
او  چین  د  وروسته،  څخه  مذاکراتو  اړخیزه 
په  کې  جګړې  سوداګرۍ  د  ترمنځ  امریکا 
یو  سره  اسانتیاو  بندیزونو  د  باندې  هواوې 
چین  او  امریکا  د  به  دا  چې  شوی.  پرختګ 
ورسیږي  ته  پریکړې  وروستي  کې  منځ 
کنه، دا به د G20 بله غونډه کې معلوم شي. 
ولسمشر  د  کې  څنډو  په  کې  وخت  عین  په 
ټرمپ او لومړي وزیر موډی ترمنځ هم یوه 

الندې: )د کیڼ څخه( د چین 
ولسمشر شی جین پینګ، د روسیې 

ولسمشر ویالدي میر پوتین، د 
برازیل ولسمشر جېر بولسنارو، 
د هند لومړی وزیر نریندرا موډي 
او د سویلي افریقا ولسمشر سیریل 

رامفوسا پداسې حال کې السونه 
 BRICS خوځوي چې دوی د

ناستې پر مهال انځور د اوساکا 
G20 غونډه کې انځور اخیستلو ته 

په تمه دي 



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |9

اندیښنو  دې  ډول  پراخه  په  ټولنه  اوساکا  د 
پیدا  الره  حل  د  شمول  په  بدلون  اقلیم  د  ته 
قطع  په  اوساکا  د  پرګراف  جدا  یو  ک��وي. 
متحده  امریکا  د  ترڅو  شو  ولیکل  کې  نامه 
ایالتونه د میز په سر راوړي. دا په بل اړخ 
وایي: د امریکا متحده ایالتونه په خپل تصمیم 
شکمن دي چې د پاریس د هوکړې څخه بهر 
مالیه  او  کارګرو  امریکایي  چې  ځکه  شي 

ورکوونکو ته په ګټه نه ده. 

د ډیجیټلي سوداګرۍ دریځ
و  نوښت  یو  لخوا  جاپان  د  مساله  بله  یوه 
ډیجیټلي  د  متن  پریږدئ(  یې  یا  منئ  )ویې 
ته  هیوادونو  ټولو   G20 د  لپاره  سوداګرۍ 
الرې  اوساکا  او  کړ،  وړاندې  لپاره  تائید  د 
هیوادونو   50 الرې  له  بحثونو  څوګونې  د 
د  چ��ط  و  دا  ه��دف  وه.  ک��ړې  خ��ب��ره  س��ره 
معلوماتو لیږد اسانه شي، د معلوماتو د ځای 
د  کې  منځ  په  نورو  د  او  شي  منع  معلومول 
هیڅکله  بحثونه  دا  شي.  منع  محاسبه  کلوډ 

 WTO سازمان  نړیوال  سوداګرۍ  د  هم 
او  افریقا  سویلي  د  هند  ک��ړي.  تائید  و  نه 
وړاندې  پر  الرې  اوساکا  د  سره  اندونیزیا 
چې  وکړ  فکر  هیوادونو  دې  وکړ.  الریون 
نړیوال سازمان  د سوداګرۍ  اوساکا الره  د 
د  او  رس��وي  ت��اوان  ته  ارزښتونو  اصلي 
دې  د  نیسي.  تصمیمونه  به  بنسټ  پر  اجماع 
یو  د مصالحې  افریقا  او سویلي  هند  پرځای 
هیوادونو مشران   G20 د متن وړاندې کړ. 
نوښت:  اعالمیې سره راضي شول،  نوي  د 
باور  لیږد د  ډیجټلي کیدل، د معلوماتو وړیا 
د  به   G20 د ورکړ چې  اطمینان  دې  سره. 
ترڅو  موافق وي  افریقا سره  او سویلي  هند 
او  وړ  اعتبار  د  امن،  دوامداره،  ټولشموله، 
نوي  د  او  کیدلو  ډیجیټلي  د  ټولنه  نوښت  د 
او  په کارولو السته راوړي. هند  ټکنالوژي 
اکثرو مخ پر ودې هیوادونو تاکید وکړ چې 
عمل  بحراني  د  ترڅو  شي  شامله  باید  ژبه 
استعمال وي،  ګټور  معلوماتو  د  کارولو کې 
توګه  په  ورکوونکي  توان  ودې  اقتصادي  د 

الندې )کیڼ څخه ښي لورته(: د امریکا 
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان د لومړي 
وزیرشینزو آبې، او د هند لومړي وزیر 

نریندرا موډي سره د درې اړخیزې 
غونډې په جریان کې؛ د ترکیې ولسمشر 

رجب طیب اردوغان د هند له لومړي 
وزیر نریندرا موډي سره د دوی له 

غونډې څخه وړاندې

د اوساکا د G20 ناستې په پای کې 
لومړي وزیر نریندرا موډي د 20 
څخه ډیرې ناستې لرلې. چې نهه 

یې دوه اړخیزه )آسټرالیا، برازیل، 
جاپان، سویلي  اندونیزیا،  جرمني، 
ترکیه  کوریا، سعودي عربستان، 
او د امریکا متحده ایالتونه( وې، 

دوه یې درې اړخیزه )جاپان، 
هند، د امریکا متحده ایالتونه او 

همدارنګه روسیه، هند، چین( وې 
او همدارنګه د BRICS مشرانو 

یو غیر رسمي ناسته هم وه. 

د پوهاوی زیاتوالی
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د  کې  سوداګرۍ  ډیجیټلي  په  وړان��دې،  پر 
پر  بدلونونو  شویو  مالتړ  څخه  ملتون   50
شو.  اوچت  توګه  په  غږ  پیاوړي  د  وړاندې 
غوره کار د دوه اړخیزه مذاکراتو پر وخت 
د لویو ځواکونو تر منځ د بشپړ انډول ساتل 
و.  لومړي وزیر موډي د نړۍ مشرانو سره 
د غونډې په څنډو کې یو لړ انفرادي او ډله 
چین  د  وزی��ر  لومړي  لرلې.  ناستې  ای��زې 
متحده  امریکا  د  او  ولسمشرانو  روسیې  او 
جاپان  د  او  ټرمپ  ډونالډ  ولسمشر،  ایالتونو 
لومړي وزیر شینزو آبې سره ناستې لرلې. 

د هند د پام وړ
هند  د  لیدلوري  هند  د  کې  غونډه   G20 په 
وزیر  پخوانۍ  اتحادې  سوداګرۍ  د  شیرپا، 
د  وروسته  غونډې  د  لخوا  پرابو  سوریش 

شو.  وړاندې  ته  مطبوعاتو  کې  خبرو  هغه 
ویل  ته  نماینده  مملکت شخصي  یو  د  شیرپا 
کې  ناستو  نړیوالو  به  ته  هغه  چې  کیږي 
زمینه برابروي.  د هند اندیښنه د وړ کیفیت 
منل  وروستی  مالیاتو  نړیوال  او  زیربنا 
ځواک  عملي  مالیې  د  چې  دی  تعهد  شوی 
لپاره  پانګو  اسټانډارډونه د مجازي   FATF
وکاروي. په نړیواله کچه د فساد پروړاندې 
په  بدلون  اقلیم  د  بحث وشو.  باندې  مخنیوی 
برخه کې هند د کمولو مسله او همدارنګه د 
ننګونه  انسان  د  کړه.  ګوته  په  مسله  تطبیق 
چې مهاجرت په غور سره پرې بحث وشو. 
په پای کې، لومړي وزیر موډي د هند رول 
د ټولو لپاره په ګټور بدلونونو کې چې د هند 
د  ویکاس(  سبکا  سات،  )سبکا  نوښت  نوي 
یوه په چلند کې تغیر د ټولو لپاره ګټور دی. 

د هند لپاره ارزښت لرونکې پایله د G20 هیوادونو لخوا د هند 
وړاندیز تائید و چې: د فساد پر وړاندې جګړه باید په ټولو کچو 

کې په ټولو G20 هیوادونو کې وشي

پورته )کیڼ څخه ښي لور ته(: 
لومړی وزیر نریندرا موډي د 
G20 غونډې په څنډو کې د محمد 
بن سلمان آل سعود، دسعودي 
عربستان شهزاده ولیعهد سره کتنه 
کوي، د روسیې ولسمشر والدي 
میر پوتین، لومړی وزیر نریندرا 
موډي او د چین ولسمشر شي 
جین پینګ یو ډله ایز انځور ته 
په تمه دي 
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لپاره  حکومتولۍ  اقتصاد  نړیوال  د   G20
شوی،  پیژندل  توګه  په  میکانیزم  نړیوال  د 
دي  شامل  ورکې  اقتصادونه  لوی  ټول  چې 
مالي  لوی  یو  سره  تېریدو  په  وخت  د  او 
چې  شوی.  جوړ  ترې  ګروپ  اقتصادي  او 
پیاوړو  او  مارکیټونو  مالي  د  ورته  پخوا 
 80 نړۍ  د  او  کیده  ویل  ناسته  اقتصادونو 
تل   G20 ک��وي،  نمایندګي   GDP سلنه 
وده  اقتصادي  پیاوړې  چې  کړی  کوښښ 
اقلیم  د  یې  کې  ناسته  وروستۍ  په  ول��ري. 
پر  ټروریزم  د  روغتیا،  انرژۍ،  او  بدلون 
پام  شمول  په  کډوالۍ  او  مبارزه  وړان��دې 

پراخه نړیوالو موضوعاتو ته واوښت. 

بشپړ انډول
جون  د  کال   2019 د  چې   G20 د 
اوساکا  پ��ه   29 او   28 پ��ه  میاشت 
وه  ناسته  لومړۍ  وشوه،  کې  جاپان 

شینزو  وزیر  لومړي  د  کې  جاپان  په  چې 
لپاره  بحث  د  کیږي.  تر مشرۍ الندې  آبې 
اته برخې ټاکل شوې وې چې عبارت دي 
له: نړیوال اقتصاد، سوادګري او پانګونه، 
مونده،  کار  انرژي،  او  چاپیریال  نوښت، 
روغتیا.  او  پرمختګ  پیاوړتیا،  ښځو  د 
امریکا  د  سرمشریزه  کې چې  حال  پداسې 
جنګ  سوداګریز  چین   – ایالتونو  متحده 
پیاوړې  د  لپاره  هند  د  وه،  بوخته  باندې 
خپل  په  وه.  ډکه  څخه  بریاوو  ډیپلوماټیکو 
نریندرا  وزی��ر  ل��وم��ړي  والړ  ک��ې  ځ��ای 
فشارونو  ایالتونو  متحده  امریکا  د  موډي 

د 2022 کال د G20 غونډې کوربه به 
هند وي، اوهند به د نوي نړیوال ځواک 

په توګه څرګند شي

په اوساکا، جاپان 
کې د 2019 کال 

G20 غونډ ې غړو 
هیوادونو مشران
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هند د اوساکا په G20 ناسته کې د ډیجیټلي سوداګرۍ او له اداري فساد سره د 
مبارزې قوانینو، او د چاپیریال تګالرو څخه نیولی تراقتصادي پرمختګونو، پیاوړی 

ودرېد. پخوانۍ سفیره بسواتي موکرجي یو څو مهم ټکي په الندې ډول بیانوي

پیاوړی او په انډول برابر
هند په اوساکا کې: 
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د یوګا ورځ
روغتیا د نړۍ سرتاسر لمانځل کیږي

ګریش کرناد

چې عامه معنوي هند به 

ورپسې خفه وي

د امداواد ذایقې

د ګجراتي خوړو اغیز

په ډیزاین باندې هندی

د هند مصرف کوونکو تحلیل

په ملیونونو هندي وګړي د رایی ورکولو لپاره راووتل، په ریښتیا سره چې د دیموکراسۍ ترټولو لویه غونډه 
وه، مونږ د شفافه او ثابته دولت لپاره دې پایلو ته یوه کتنه کوو. او بیا د جاپان په اوساکا کې د 2019 کال د 
G20 سرمشریزې غونډې ځای ته سفر کوو، هلته د هند ثابت اودرېدلو او نوښتګر لیدلوري باندې ځا پوهوو 
چې د هند نوی او پرمختللی انځور یې نړیوالې ډیپلوماټیکې ټولنې ته وړاندې کوي. موږ دا هم ګورو چې د 
بدلونونو  بعدي چټک  د  څو  ډیپلوماټیکې سیناریو کې  پیړۍ  پالیسي څنګه کوالی شي د 21مې  بهرنۍ  هیواد 

سره ځان برابر کړي.

د هنر سره د هند تړاو د هنري میراث ریښو څخه راځي چې څو پیړۍ پخوا ته رسیږي، هغه میراث چې په 
غوره ډول داسې ساتل شوی لکه په احتیاط سره چې د یو نسل څخه بل نسل ته پاتې وي. داسې یو میراث چې 
ځان ته یې نړیوال پام اړولی او په مهارت سره مزین شوی او د وینیس په 2019 نندارتون کې په هندي غرفه 
کې نندارې ته وړاندې شو. او بیا کور ته راځو چې د کلکتې ښایسته دودیز نیکونو تجربه ولرو، د بنګال د 
ټاټوبي لکنوي میراث د واجد علي شاه، د اواد نواب وصیتنامه ده، او مونږ د نواب د کړوسي زوی شهینشاه 

میرزا په کوچنی لکنو کې وګرځولو. 

موږ بیالبیلو تیاتري او سینمایي اجراګانو ته کتنه وکړه چې مرحوم ګیریش کرناد څخه یې یو اداکار، لیکونکی، 
د ډرامې لیکونکی، د خلکو اتل جوړ کړی و، او بیا نیویارک ته د هندي فلمي کلنۍ غونډې لپاره سفر لرو چې 

هلته د هند سینمایي وړتیا نړۍ ته ښکاره کیږي.

د خپل انځورونو برخې لپاره د یوګا نړیوالې ورځ په وخت د نړي بېلو برخو ته یو لنډ سفر لرو چې هلته 
او  لمانځل شوې اشپزه ده  بیا سارا ټوډ سره ملګری کیږو چې  لیدونکو ډول، ډول رنګونه ګورو.  د نړیوالو 
خوندور خواړه جوړوي او بیا هغه د ځان سره د ګجرات احمدآباد په ښکلي ښار ګرځوو. د زیار سره سفر کول 
د سفر غوره ډول دی، مونږ د داسې سازمانونو سره خبرې کوو چې داسې یو برنامه یې په الره اچولې چې 

زمونږ ښایسته او ښکلي همالیه غرونه د راتلونکي نسل لپاره پاک، شنه او د ګند څخه پاک وساتي.

موږ د یو ډول ټوکر تاریخ ته کتنه کوو چې ماشرو نومیږي، چې په دې وروستیو کلونو کې بیا د غوره ټوټې په 
توګه پیدا شوی چې د نخ نرمي او د وریښمو ښکال لري. او بیا د ویشتلو په نړیوال میدان کې د هندي ځوانانو 

پرمختګونو او السته راوړنو ته کتنه کوو چې  ګیګن نرنګ د برونزو مډال ګټونکی شوی.

په پای کې، د تشبث یو شمیر نوښتګرانو سره خبرې کوو چې د هند اقتصادي وده یې په خپلو خیالي نظرونو 
په دې هم ځان پوهوو چې د هر هندي ذهني  او مونږ  نه چوپیدونکو هیلو چټکه کړې.  او 
پوه شو چې  بیا هم سره ورته دي. مونږ کوښښ کوو چې  لري خو  توپیر  ډیزاین څومره 
څرنګه د پیړیو په ارزښت پخوانیو تمدونونو په څیر د معنوي ډیزاین پرمختګونو هندي 

ډیزاین تعریف کړی. 

راویش کمار

رسیزه
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ایډیټر: راویش کامر

ایډیټر مرستیال: راجات باټنګر

د بهرنیو چارو وزارت

152 شمیره خونه، ‘A’ برخه، شاسرتي باون 

 110001-India – نوی دهيل

فکس: 23381719 ,91.11.23388949+

ټیلیفون: 23384663 11 91+

osdpd2@mea.gov.in  :ویب پاڼه

خپرونکي او علمیاتو افرس: ویکاس جوهري

د اجرایي رییس او اداري ډایرکټر: پرکاش جوهري

مدیر مسؤل: جییتا بندیوپدهیایی

مرکزي دفرت

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان رشکت ملیټد

TheAddress# ,62 کور، اوخال فاز-3

نوی دهيل- 110020، انډیا

ټلیفون: 91.11.43011111+

 فکس: 91.11.43011199+ 

CIN No: U22229DL2006PTC152087
indiaperspectives@maxposuremedia.com : دپوښتنو

د ماکس پوژر ګروپ څخه د پوښتنو لپاره: 

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

انټرنټی پاڼه:
www.maxposuremedia.com

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

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

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

چاپیږي.

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

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

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

 MEA او د مکسپوژر میدیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټد لخوا د

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

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

انډیا. د هند لید مجله په کال کې شپږ ځله چاپ کیږي. ټول 

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

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

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

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

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

نظریات لزوماً د MEA یا MMGIPL نظریات نه دي.

تاسو کولی شی مجله د الندې ځایونو څخه ترالسه کړی:
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15
2
د سپتمبر 

2019

اونام
اونام په لمړیو کې د درمن لمانځلو 
لپاره پیل شو، انام د سویلي هند د 
لوییو لمانځغونډو څخه دی. غوره 

یې والم کالي )د کښتیو سیالۍ(، 
پولیکالي )د پړانګ ګډا( او پوکلم )د 

ګل تنظیمات(

چیرته: د کیراال سرتاسر

د استقالل ورځ
د هیواد ګوټ ګوټ کې د مینې او عالقې 

سره لمانځل کیږي، وروسته له دې چې د 
UK پارلمان د هند استقالل الیحه په 1947 
تصویب کړه په دې ورځ کې د برتانیه څخه 

د هند استقالل لمانخي

چیرته: د هند سرتاسر

ګنیش چاتورتي
دا خوښي د ګنیش د زوکړې په یاد لمانځل کیږي. د ګنیش 

بوتان په کورونو کي کیښودل کیږي او دا لس ورځیني 
لمانځل په اوبو کې د بوتانو غرقولو سره ختمیږي

چیرته: ګجرات او کرناټکا

15د اګست 2019

1څخه تر 13 د سپتمبر 2019

رکشابندان
دا مشهوره خوښي د هند په څو ایالتونو کې لمانځل 

کیږي، چې خویندې د پام، ساتنې او مسؤلیت اړیکه د 
خپلو ورونو سره ټنګوي

چیرته: د هند سرتاسر

د اګست 2019
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تیج3
دا الهې پروتې ته وقف شوې لمانځغونډه ده چې باراني 

موسمونو کې د شیوا او پروتي واده لمانځي

چیرته: د هند او نیپال سرتاسر

د اګست 2019

د ال درچه لمانځغونډه
د 1980 کال راهیسي دا خوښي لمانځل کیږي، چې 

د همالیه ولسوالیو رنګارنګ دودونه ښکاره کوي. 
د ګاونډیو سیمو سره د سوداګرۍ اړیکې پیاوړې 

کوي، دا خوښي اوس د همالیه اوسیدونکو د ملګرتیا 
او ټولنیز صمیمیت پراختیا لپاره یو دلیل دی. 

چیرته: کزا، هیماچل پردیش

15  د اګست 2019

11
/12 د اګست  

2019

لوی اختر
لوی اختر د مسلمانانو یوه لویه خوښي ده چې دې سره د 
قربانۍ او سخاوت لمانځنه کوي. او په دې خوښي کې د 

نږدې ملګرو ترمنځ خواړه او خواږه تقسیموي

چیرته: د نړۍ ګوټ ګوټ

د ګل عطر

د هند سرتاسره 
راتلونکې لمانځغونډې

د ګل عطر
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د یوګا ورځ
روغتیا د نړۍ سرتاسر لمانځل کیږي

ګریش کرناد
چې عامه معنوي هند به 

ورپسې خفه وي

د احمدآباد خوندونه
د ګجراتي خوړو اغیز

په ډیزاین باندې هندی
د هند مصرف کوونکو تحلیل


