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

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

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

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

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

Consular GrievanCes  
MonitorinG systeM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

PASHTO
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چې د دې تونل د ودانولو رسه منځ ته راځي دا 

کارونه به د سیمې ځوانانو لپاره وي. صدراعظم 

مودي پردې نور هم اضافه کړل، “جمو او کشمیر 

به د 25,000 کروړو هندوستاين کلدارو په ارزښت 

پراختیايي پروژې واخيل او دا به په خلکو باندې 

مثبت اغیز ولري.”

د زوجیال تونل به یو ځیرک تونل وي، د ډیرو 

عرصي د خوندیتوب امکاناتو پشمول، په ټول تونل 

کې به دهوا د تهویه ښه سیستم شتون ولري، 

دوامداره بریښنا، د تونل بیړين څراغونه، د يس 

يس تلویزیون څارنه، د بدلون وړ د پیغامونو اشارې، 

د ترافیک څارنې تجهیزات، د زیاتو لوړو وسایطو 

تشخیص سیستم او د تونل مخابرې سیستم به 

ولري. په هرو 250 مرتو کې به د پلې کسانو لپاره د 

وتلو الر ولري او په هرو 750 مرتو کې به د موټرونو 

وتلو لپاره د وتلو الر ولري. په هر 125 مرتو کې 

به بیړين تیلفونونه او د اور وژنې تجهیزات شتون 

ولري. 

دا مهمه پروژه به د سړکونو ترانسپورت او لویو 

الرو لخوا د ميل لویو الرو او زیربنا پراختیايي رشکت 

له الرې پلې يش. هندوستان په یو شمیر ورته پروژو 

باندې هم کار کوي. د روهتانګ تونل، د بیلګې په 

توګه چې په 3,000  مرتو کې ودانیږي، دا تونل 

به په هیامچل پردیش کې د الهاول درې لپاره په 

ټول کال کې اړیکې برابرې کړي. دا تونل به د 

سړک واټن تر 46 کیلومرتو رالنډ کړي او د منايل 

او کیالنګ ترمنځ به د سفر وخت تر پنځو ساعتونو 

لږ کړي. په جمو او کشمیر کې یوه بله مهمه پروژه 

د 6.5 کیلومرتو اوږد د زي - مور تونل دی چې په 

هر موسم کې به د رسینګر او کارګیل ترمنځ اړیکي 

برابرې کړي. د دغو پروژو له پلې کیدلو رسه به 

هندوستان ډیری کاري فرصتونه برابر کړي او وررسه 

به په لرو پرتو سیمو کې به ګرځندوی زیات يش، دا 

سیمې هرکال د یوه وخت لپاره د الرسيس وړ ندي.

د زوجیال تونل د هندوستان دفاعي 

ځواکونو لپاره هم ډیر سټراتیژیک 

اهمیت لري

د زوجیال تونل به په آسیا کې تر ټولو  لوی واحد دوه اړخیزه تونل وي
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لیهې به د موټر سفر 15 دقیقې وي، دا به د اوسنې 

له درې نیم ساعتونو تر سفر ډیر لږ وي! دا به د 

کارګیل د سیمې وګړو لپاره هم د ژوند یوه لیکه 

وي، دا سیمه د لیهې ختیځ په 234 کیلومرتي کې 

پرته ده. 

ډیره مهمه خربه دا ده چې تونل به د ټول کال 

په ترڅ کې پرانیستی وي. په اوس وخت کې په 

سیمه کې د شپږو میاشتو د واورې ډیر اورښت 

له کبله لویې الرې بندې وي. د ژمې موسم په 

میاشتو کې په کارګیل او الداک کې ژوند په ټپه 

دریږي او اړین توکي پشمول د خواړو او درملو باید 

د هوا له الرې یووړل يش. 

د زیربنا او ژوند ته د ګټو ترڅنګ، دا تونل به د 

هندوستان دفاعي ځواکونو لپاره هم ډیر سټراتیژیک 

اهمیت ولري، هغوی به وکوالی يش ترڅو د کال په 

ټولو 12 میاشتو کې توکي ترانسپورت کړي.

صدراعظم مودي د سږکال په مې کې د زوجیال د 

تونل بنسټ ډبره کیښودله. هغه وویل، “]دا پروژه[ 

به په پنځو کلونو کې بشپړه يش، خو ما له اړوند 

وزارت څخه غوښتنه کړې ترڅو د دغې پروژې د 

بشپړیدو وخت د کمولو لپاره الرې چارې وګوري”، 

هغه دا هم وویل، “تونل به د دغو سیمو لپاره ټولیز 

اقتصادي او ټولنیز کلتوري اړیکي ځواکمنې کړي، 

او دا تونل ډیر سټراتیژیک اهمیت لري”.

د هندوستان ولسمرش چې دغه وړاندیز شوی 

تونل یې د عرصي ورځې یو بې سارې تونل ګڼلی، 

هغه وویل چې د دې تونل کاربن دای اوکساید به د 

یوه برج له الرې وایستل يش، دا برج د نوي ډهيل له 

قطب منار څخه اوه ځلې جګ وي!

په سیمه کې د ښو اړیکو منځ ته راوړلو برسیره، 

دا پروژه به د ځوانانو لپاره ډیری کاري فرصتونه هم 

برابر کړي. د نیتین ګادکاري، د سړکونو ترانسپورت 

او لویو الرو د وزیر په وینا، 90 سلنه هغه کارونو 

پورته: په جمو او کشمیر کې د زوجیال سیمه د بحر تر کچې په 3,528 مرتو کې لوړه پرته ده؛ کښته: د رسینګر – لیهې لویه الر د 2018 په اپریل کې پرانیستل شوه دا سیمه د 

شپږو میاشتو لپاره په واورې پوښل شوې. د زوجیال تونل، کله چې بشپړ يش د ټول کال په ترڅ کې به پرانیستې وي، او په سیمه کې به دوامداره اړیکي برابرې کړي.
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کله چې د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي 

په لیهې کې د زوجیال تونل پروژې د بنسټ ډبره 

کیښودله، هغه لدې کار رسه د هغې پروسې کار 

پیل کړ چې دغه انقاليب نظر به په حقیقت بدل 

کړي. دا یوه ځانګړې او له ننګونو ډکه لویه پروژه 

ده چې کوالی يش د جمو او کشمیر ایالت د 

زرګونو خلکو ژوند ته بدلون ورکړي، د زوجیال د 

تونل پروژه کله چې بشپړه يش د لیهې، کارګیل، 

او رسینګار ترمنځ به په هر موسم کې اړیکي آسانه 

کړي. دا تونل به په آسیا کې تر ټولو  لوی واحد 

دوه اړخیزه تونل وي.

دا لویه د 6,809 کروړو هندوستاين کلدارو 

د14.2 کیلومرتو اوږد تونل به چې د زوجیال په 

سیمه کې جوړیږي او د 3,528 مرتو په ارتفاع کې 

موقعیت لري، تر ډیري کچې به د سفر وخت را 

لږ کړي، او کله چې تونل چمتو يش له رسینګار تر 

د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي په لیهې کې تر کار الندې د زوجیال په تونل کې

د جمو او کشمیر په لیهي کې د زوجیال تونل پروژه، وعده ورکوي ترڅو د آسیا تر ټولو 
اوږد سټراتیژیک دوه اړخیزه تونل رسه د سیمې د خلکو ژوند ته بدلون ورکړي

لیکواله:  این يب راو

د تونل لید
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دي. پدايس حال کې چې د فایرب او مګنیزیم غنی 

وریجې لومړۍ وړاندي کیږي، خواړه له پاریپو رسه 

پیلیږي، چې د ګرم او ژړو غوړو یوه قورمه ده. 

وروسته بیا سامرب راځي، دا هم لکه قورمه د اوړه 

شوي دالو او څو سبزیو خواړه دي. نور خواړه لکه 

اوویال )د سبزیو، ناریالو حلوا او شنو مرچو خواړه، 

توران )حلوا شوي فاصولیه، کرم، رسې مولۍ او 

میده شوي ناریال( او اوالن )د کډو او سور ګرم 

خواړه دي چې د ناریال شیدو رسه پخیږي(. د 

شیریني لپاره، پایاسام )یو پودین دی چې له شیدو 

او خوږې نصواري شیرې څخه جوړیږي( او دا خواړه 

بشپړ کوي. خو دا خواړه دلته پای ته نه رسیږي. 

د پای خواړه وریجې او رسام دي )د اميل جوس 

پربنسټ یو خواړه دي( چې له هاضمې رسه مرسته 

کوي او میتابولیزم ته خوځښت ورکوي.

بنګايل تايل
دا تايل له یو شمیر ډیرو خواړو رسه وړاندې 

کیږي، هر خواړه یې له یوې جوړې رسه راځي، 

یانې یو خواړه د بل له هاضمې رسه مرسته کوي. 

خواړه له شوکتو رسه پیلیږي، چې د یو شمیر 

 ،C ویټامین ،A سبزیو خواړه دي. د فایرب، ویټامین

فولیت، مګنیزیم، پوتاسیم، زینک او منګنیزیم ښه 

رسچینه، شوکتو نه یووازې د یوې ورځې مرنالونه 

برابروي خو له اشتها رسه هم مرسته کوي. بل 

خواړه عموماً لوچي دي )د اوړو هواره ډوډۍ ده 

چې په ډیرو غوړو کې رسه کیږي( او دال یا غوښه 

هم لري، وورسته بیا وریجې او غونتو راځي )چې 

له موسمي سبزیو څخه تیاریږي(. خواړه عموماً 

د وریجو له خواږه پودین چې پایش نومیږي پای 

ته رسیږي. نور خواړه کېدای يش بهاجا وي )رسه 

شوي سبزي(، موچار پف )د کېلې اوړو خواړه( 

او د کب خواړه وي. چې د اومیګا 3 او کاد کب 

ځګر غوړي لري، د بنګال تايل یو انډولیز خواړه 

وړاندي کوي.

یو بنګايل خواړه

یو مشهور خواړه، د کیراال سادیا 

کېدای شي تر 28 ډیر خواړه ولري
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ګوجرايت تايل
دا تايل چې ویل کیږي ډیري برخې لري له مستو 

او د ګرم له اوړو څخه په ډیر ځیرکوايل کار اخيل، 

دا ګوجرايت تايل دي. ویل کیږي چې دا خواړه له 

هغه مسلک څخه اخیستل شوي چې ډیري ناستې 

او کاري ساعتونو ته اړتیا لري، د دغه تايل ډیری 

خواړه په دوو اصولو کار کوي: مغذي توکي او 

سپک خواړه. د بیلګې په توګه د مشهور دوکال. 

دغه په بخار رسه پخ شوی لکه کیک یو خواړه په 

عین وخت کې سپک دي او هم یو کس مړوي، چې 

لږ کاربوهایدریت او ګلوکوز لري، او د سیلینیوم، 

اومیګا 3 او مګنیزیم ښه رسچینه هم ده. دا خواړه 

د انتياکسیدنت ښه رسچینه ده، ځکه چې پدې 

کې اوندهیا )د ګډو سبزیو خواړه( او کادهي، چتني 

ګانې او د فایرب غني خواړه کچومرب )میده شوي 

پیاز او رسه بانجان( شامل دي. دا تايل د خوږو او 

ترشو ونډه هم ادا کوي، خواږه د اشتها لپاره او ترش 

د خواړو د هاضمې رسه مرسته کوي.

سادیا
دا خواړه چې د اونام میلې په وخت کې وړاندې 

کیږي، کیدای يش د پالنتاین په پاڼه باندې هم 

وړاندې يش، د سادیا په خواړو ایشیدلې رسې 

وریجې، ترڅنګ خواړه، آچار او خواږه خواړه شامل 

کیڼ خوا ته: 

دهوکالس د ګوجرايت 

تايل اصيل برخه ده

کښته: په دودیزه 

توګه، سادیا د پالنتاین 

په پاڼه باندې وړاندي 

کیږي
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پدغو خواړو کې کاربوهایدریت په هواره ډوډۍ کې 

شتون لري او پروتین یې په دال کې راځي، پداسې 

حال کې چې له سبزیو رسه یو شمیر مغذي توکي 

او انتياکسیدنت هم شتون لري. تازه پیاز د اشتها 

د پاکي لپاره ښه دي او د ویټامین يس یوه ښه 

رسچینه هم ده؛ اليس چې د دويب عام څښاک دي 

له شیدو او مستو څخه جوړیږي او د کال په تودو 

میاشتو کې ډیری وختونه له تايل رسه خوړل کیږي، 

د دغو خواړو تخمیر شوې بڼې له هاضمې رسه 

مرسته کوي. په ژمي کې خواړه له ګور کا حلوا رسه 

پیلیږي، دا خواړه له خوږو جګري څخه جوړیږي، 

او بدن دننه تودودي. د کال په سړو میاشتو کې 

غوښه د پنجايب تايل مهمه برخه ګڼل کیږي.

راجستاين تايل
د دوامداره خواړو یوه ډیره ښه بیلګه، راجستاين 

تايل بیالبیل خواړه لري، ویل کیږي چې د ایالت 

په هرو 50 میلو کې له یوبل رسه توپیر لري! دا 

خواړه په دوو اصيل برخو ویشل شوي: میواري تايل 

او مرواري تايل. پدايس حال کې چې یو یې ډیره 

غوښه لري، بل یې ډیر سبزي لري. له دواړو خواړو 

رسه بايت یا ډبله روټي، دال، د سبزیو یو خواړه، د 

مستو قورمې یو خواړه، آچار او یو شمیر چتني ګانې 

او کله کله هم د غوښې خواړه لري. د دغه تايل 

مهمه برخه داده چې په ډیر کراره رسه پخیږي او 

هره برخه یې بیل خوند او رنګ لري. د راجستاين 

تايل یو ډیر عام خواړه چې نږدې په هر کور کې 

لیدل کیږي د کهیر سنګري په نوم دي، چې له 

وچو شاتوتو، لوبیا او د شارشمو له تیلو، رسو مرچو 

او اومو امو څخه جوړیږي. آچار هم لري او ویل 

کیږي چې د هاضمې لپاره ډیر ښه دي.

په ژمي کې، پنجابي تالي له ګور کا 

حلوا سره پیلیږي، له جګري څخه جوړ 

شوي خواږه خواړه دي

یو دودیز پنجايب خواړه
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عنارص لري(. دغه خواړه چې لږ مصالې او 

سوډیم لري، دا تايل ټول له سیمه ایزو سبزیو 

څخه تیاریږي او مالګه یې هم په طبیعي توګه 

السته راځي.

پنجايب تايل
د دغو خواړو مشهور خواړه دال مکهني، سارسو 

کا ساګ، باجري کې روټي او بټر چیکین دي، د 

پنجايب تايل خوند پدې کې دی چې د دې سیمې 

هغه خواړه رسه یوځای کوي چې د دې سیمې له 

سخت موسم رسه مناسب خواړه دي: ډیر تود 

دوبی او سوړ ژمی. ویل کیږي چې پنجايب تايل د 

ټولنیز دود شاوخوا کې چې سانجا چوال، یا ټولنیز 

پخلنځی نومیږي جوړ شوي. یوه اړینه برخه یې 

هواره ډوډۍ ده چې د غنمو له اوړو یا باجره 

دال څخه جوړیږي، د شنو سبزیو یوه کاسه )په 

ژمي کې سارسن، په دويب کې پالک( او تازه پرې 

شوي پیاز د ریښې له سبزیو لکه رسې مولۍ یا 

ګازور رسه. دغه خواړه له ژړوغوړو رسه پخیږي، 

پورته ښی خوا ته: 

دال بايت د راجستان 

دودیز خواړه دي

ښي خوا ته: یو 

راجستاين تايل
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له شک پرته د هندوستان ډیر د مینې وړ دودیز 

خواړه، تايل یا یو شمیر ګډ خواړه دي چې یوځای 

رسه بشپړ خواړه جوړوي، چې ترډیري کچې د 

یوې سیمې د خواړو او کلتور ملانځنه ده. هر تايل 

د دوو ساده اصولو پر بنسټ جوړیږي، خواړه او 

موسم، د خواړو انتخاب هیڅکله هم نابربه نده: هر 

توکۍ ډیر رضوري مغذي توکي لري. دلته لدغو 

څخه مونږ تايس ته د هندوستان د بیالبیلو سیمو 

شپږ په زړه پورې بیلګې وړاندې کوو.

آسامي تايل
که تايس هیڅکله هم نه غوښتل ترڅو د هندوستان 

شامل ختیځې سیمې ته سفر وکړئ، آسامیز تايل 

هغه خواړه دي چې تايس کوالی شئ خپل دخواړو 

سفر ورڅخه پیل کړئ. پدغو خواړو کې د دغې 

سیمې د یو شمیر قومونو اغیزونه راټول شوي، دا 

تايل د بدن لپاره د خوندیتوب او مغذي خواړو 

یوه انډولیزه ټولګه ده. خواړه د کهار له خواړو 

رسه پیلیږي، دا خواړه له خپلو اصيل اجزا څخه 

چې کهار نومیږي، خپل نوم اخیستی: دا د القيل 

یوه مایع ده چې له کېلې څخه جوړیږي. دا یو 

ښه ګام دی ترڅو ګېډه د نورو خواړو لپاره چمتو 

کړي، پدغه کې د ترشوايل عنارص شامل دي چې 

له هاضمې رسه مرسته کوي. آسامیز تايل عموماً 

د تینګا په نوم له خواړو رسه پای ته رسیږي، د 

“تینګا” کلمه د “ترش” مانا لري. کېدای يش 

دا د کب یوه قورمه وي، یا یوه قورمه وي چې د 

سرتوس له میوو او سبزیو څخه جوړه شوې. په 

نورو خواړو کې پویتابات شامل دي )تخمیر شوې 

وریجې چې خوند یې د شارشمو تیل، پیاز او مرچ 

دي(، پیتیکا )د سبزیو حلوا چې ایشول کیږي یا 

په غوړو کې رسه کیږي( او آچار )چې پروبایوتیک 

مشهور تايل
د خواړو او موسم د ساده اصولو پر بنسټ، د هندوستان تايل په خوندورږ خواړو 
کې مغذي توکي او میرنالونه په انډولیزه توګه په ډیر احتیاط رسه یوځای کوي. 

مونږ لدغو څخه تايس ته شپږ وړاندې کوو چې تايس یې باید دې هېواد ته په خپل 
بل سفر کې خوند وګورئ.

لیکواله: مادهولیکا داش

د هندوستان
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د باینايل د نندارې او د صالون په کارونو برسیره، 

کوچي به د یوې بلې موازې نندارې کوربه هم وي، 

چې پدې کې به د زده کوونکو د باینايل او مرچو کور 

استوګنو ننداره هم شامل وي. د زده کوونکو باینايل 

د کوچي باینايل د بنسټ زده کړې لوی نوښت دی، 

له 2014 څخه له باینايل رسه په موازي توګه تررسه 

کیږي. له سویيل هندوستان څخه به د ښایسته 

هرنونو زده کوونکي او فارغین خپلې پروژې نندارې 

ته وړاندي کړي، چې د “جوړولو او فکر کولو” له نظر 

یا د زده کړې د تولیدي ځای په توګه د هرن تولید 

مترکز څخه اخیستل شوي. د زده کوونکو د پروژو 

مدیریت به د مشهورو پوهانو، هرنونو مدیرانو او 

هرنمندانو لخوا ويش.

د مرچو کور استوګنځای، یو بل پروګرام چې د 

بنسټ لخوا د کال په ترڅ کې تنظیم کیږي، په کوچي 

کې د نړیوالو هرنمندانو کوربتوب کوي، هغوی هلته 

ژوند کوي او د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل کارونو 

تررسه کوي. دغه کارونه چې په رسنیو او مانا کې ډیر 

توپیر لري، د هغوی کارونو د بینايل په وخت کې په 

موازي توګه نندارې ته کېښودل کیږي. 

بنسټ هره چهار شنبې د ایرناکومل په ښاري سیمه 

کې په یوه دولتي روغتون کې د درملنې موسیقی 

د یوې نندارې کوربتوب کوي. د دغې نندارې چې 

عنوان یې “هرن او درمل” دی، سږکال تر 250 برخو 

زیاتیږي. د 2018 برخې کې هرنمندانو له وړاندي 

پدغه ځای کې خپل کارونه پیل کړي دي. 

د کوچي موزیریس بینايل نږدې څلور میاشتي له 

هغه وروسته راځي کله چې کوربه ایالت پدغه پیړۍ 

کې ترټولو ډیر خراب طبیعي ناورین ولید. تنظیم 

کوونکي له مهالویش رسه سم په هغه توګه کارونه 

تررسه کوي، ترڅو د ټولو ننګونو پر وړاندي د هیله 

مندۍ روحیه خپره کړي. بنسټ یو پروګرام چې نوم 

یې آرک )د کیراال لپاره هرن راپورته کیږي( دی پیل 

کړی دی، ترڅو سیمه ایزه او نړیواله هرني ټولنه رسه 

یوځای کړي او له هغو کسانو رسه مرسته وکړي چې له 

ناورین څخه اغیزمن شوي دي.

یو اثر چې عنوان یې دی اصيل 2016 د کامیال نورمینت لخوا چې د کوچي – موزیریس په یوه تیر بینايل کې
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ونیسو، که دا د ماالیاالم د فلم سندره یا د جودیت 

بتلر لکچر وي. ځکه نو دا باینايل په دوو برخو ویشل 

شوې ده: ننداره او یوه پراخه، اجرايي، مهنديس شوې 

فضا چې ورته صالون ویل کیږي، چیرته چې کېدای 

يش هریو کس د نندارې مدیر وي.” 

دغه صالون، چې د ډهيل میشت انګرام مهندسۍ 

لخوا جوړ شوی، هر چا ته اجازه ورکوي ترڅو خپل 

کارونه په نوښتې توګه رشیک کړي، یا هغه کارونه چې 

هغوی یې خوښوي، ځکه نو پدې باینايل کې به د ټولو 

برخه اخیستونکو لیدونکو لپاره ځای په فعاله توګه 

پرانیزي. کېدای يش د صالون له ځای څخه د لیدونکو 

د پوهې لپاره هم په صالون کې د ښودل شوي کارونو 

پوهې لپاره هم واخیستل يش. د بیلګې په توګه، که 

یو لیدونکی د امریکايي هرني فعالو د ګوریال انجونو 

د نقاشۍ په تختو حیرانه کیږي، هغوی کوالی يش 

د صالون له فضا ګټه واخيل ترڅو د دغو کارونو د 

تاریخچې په هکله نور مالومات السته راوړي او خپل 

مالومات له نورو رسه رشیک کړي.

د هغې د څیړنیزو او هرني مدیریت کارونو په ترڅ 

کې، ډويب له 30 هېوادونو څخه لیدنه کړې چیرته 

چې د باینايل مالتړ کوونکو د هرنونو ډیری بنسټونو 

او خپلواکو مالتړ کوونکو د هغې کوربتوب کړی. د 

برخه اخیستونکو هرنمندان نوملړ د دې ښکارندوی 

ده چې پدې الر کې هغې ډیری کارونه تررسه کړي او 

خربې رشیک کړې دي. د بیلګې په توګه، د ګوریال د 

انجونو څرګندو چیغو رسه یو توپیر لرونکي نقاشۍ د 

هندوستان د هرنمند نیلیام شیخ اثر دی چې عنوان 

یې سالم چیچي دی، او دا اثر د ماالیايل د پرستارانو 

یادونه کوي چې په ټول هېواد او نړۍ کې کار کوي. 

د سویيل افریقا مشهور هرنمند ویلیام کینرتیج به په 

دغه ننداره کې د خپل هرنونو یوه ډکه خونه وړاندې 

کړي، چې د وختونو په ترڅ کې د موسیقی د رواجونه 

په هکله دي. د کوچي پربنسټ د ویپین دهانوردهرن 

کار، بیا پدغه ښار کې د آزاد پخلنځي د جوړولو له 

الرې د کډوالو د ډلو سیمه ایزې خواړو د کارونو په 

هکله دي، دا هغه پروژه ده چې په کراره رسه د باینايل 

د 108 ورځو په ترڅ کې وده کوي. 

له کېڼ خوا ښی خوا ته: مدیره انیتا ډويب؛ د کوچنیانو یوه ډله چې د یوې تیرې بینايل له نندارې څخه لیدنه کوي

پر اصلي بینالې نندارې او صالون برسیره، 

کوچي به د یو شیمر نورو موازی نندارو 

کوربتوب هم وکړي، پشمول د زده 

کوونکو د بینالي
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د کوچي – موزیریس باینايل )کا ایم يب( به 

د مشهورو هرنمندانو یوځای کېدلو شاهد 

وي او د کیراال د کوچي رسحدي ښار په 

لرغونو ځایونو کې به کار وکړي. پدغې 

نندارې کې چې د مشهورې هرنمندې انیتا 

دويب لخوا به یې مدیریت ويش، له 31 

هېوادونو څخه به د 90 هرنمندانو کارونه 

وښودل يش، او د بیالبیلو عامه پروګرامونو 

لکه د سینام ښودلو، خربو او اجراګانو لخوا 

به یې مالتړ ويش. د کوچي – موزیریس 

بینايل د سویيل هندوستان ترټولو لویه 

هرني غونډه ده.

د دغې نندارې چې عنوان یې “د یوه 

غیربیگانه  ژوند لپاره امکانات” دی، یو بل 

ته د غوږ نیولو نظر پلټنه کوي، او لدې 

څخه په ګټنې رسه خلک یوځای کوي، د 

یوې ګډې فضا ملانځنه کوي او خربې 

پیل کوي. ډويب، هغه کس چې د یوې 

هرنمندې په توګه یې په دوامداره توګه 

د سیايس بوختیاو رسحدونو څخه تیره 

شوې، لدغه عنوان څخه یې نه یووازې د 

هرنمندانو د غوراوي لپاره اخیستی دی، 

خو هغې دا کار هم کړی ترڅو د باینايل 

تر نندارې وروسته ماډلونو ته پوهاوي هم 

ورکړي. 

د نندارې د مدیریت په ترڅ کې، ډويب 

وايي چې هغه ژر پدې “پوهه شوه چې د 

نندارې ماډل یووازې بسنه نه کوي، او یو 

بل څه ته اړتیا ده. کېدای يش د حل الر د 

خربو لپاره غیر بنسټیز عامه ځایونه وي، 

یانې نه یووازې د پروګرام شوي خربو او 

لکچرونو لپاره: چیرته چې آمر او مادون به 

شتون ونلري یانې څوک خربې کوالی يش 

او څه باید وویل يش او په کومه ژبه، او 

کېدای يش چیرته د انټرنټ له آزادۍ څخه 

به کار واخیستل يش ترڅو یوبل ته غوږ 

پورته: یو هرني کار 

چې عنوان یې دی 

په تلکه کې، مات 

شوی ندی د اینشا 

منظور لخوا؛ پورته 

ښی پاتې: کښته تلل 

د هرنمندې انیشا 

کپور لخوا
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هرن د زړه لپاره
د سویيل هندوستان تر ټولو یوه لویه هرني غونډه، د کوچي- موزیریس باینايل ده، چې د 

2019 د دسمرب له 12 څخه د مارچ تر 29 پورې به تررسه يش، دا غونډه ژمنه ورکوي ترڅو له 
ټولې نړۍ څخه هرنمندان رسه یوځای کړي ترڅو د آزادو اظهاراتو لپاره یو ځای منځ ته رايش 

او په عین وخت کې به د کیراال استوګنو لپاره هم یوڅه مالتړ برابر کړي.
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باندې کار کوي. په دوم الګا کې هایشا کې، غږیز 

کسیټونه له غږیږ يس ډي ګانو رسه بدل شوي 

چې د وخت بدلون لپاره په یوه نښه بدل شوي. 

په سوی دهاګا کې، د خیاطی یو ماشین د مهارت 

یوه نښه ده او هغه وسیله ده چې هندوستان یې 

تاسیس کړی، او تاسیس کوي یې، دا په نړیواله 

کچه یوه هرني نښه ده. د دغه د ښه احساس 

بڼه، دا فلم د سوداګرۍ روحیې لپاره یو شعر دی 

چې هندوستان د پرمختګ په لور وړي. دا د عامه 

وګړو ژوند ته یوه کتنه هم ده، یانې دا تاییدوي 

چې احساس او ژمنه کوالی يش په ځواک بدل يش. 

اوس یو شمیر فلمونه په احساس رسه د 

پدغو  ته هم کتنه کوي.  میرمنو ځواکمنتیا 

کې هغه سوداګریزې پروژې لکه د امیتابچهن 

پینک او د ایندي سینام لکه رادهیکا آپتي 

پارچید شامل دي. د لیدونکو ډیره لیوالتیا په 

حقیقي کیسو کې کېدای يش د هندوستان 

په ځوانانو کې د هغوی د ال نورې ټولنیزې او 

سیايس پوهاوي له کبله وي. دا یوه حیرانوونکې 

خربه نده چې یو شمیر فلمونه شتون لري چې 

د حکومت په ځانکړو طرحو باندې کار کوي: 

هندي میدیم )2017( او هیچکي )2018( د 

زده کړې حق په قانون باندې راګرځي، پداسې 

حال کې چې ټویلیټ: ایک پریم کاټا له سواش 

اړیکې ټینګوي. هندي  ابهیان رسه  بهارات 

سینام یو ځل بیا راڅرګندیږي، په اوس وخت 

کې د پام وړ کیسه د هندوستان کیسه ده، چې 

د خلکو د ژوند له الرې ویل کیږي. 

د هندوستان د فلمونو نوي 

جوړونکي هندي سینما ته له بدلون 

سره حقیقت راوړي

د ساعت په حرکت له 

پورته: د هندي میدیم 

برخه؛ سوی دهاګا – 

په هندوستان کې جوړ 

شوی؛ پینک
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فلم د ملر روحیه د دې فلم په زړه کې پیغام له 

پامه وړي. دا فلم د هندوستاين کرکټرونو ماوجي 

او مامتا په هکله دی. کیسه د یوې ساده کورنۍ 

سفر تعقیبوي چې غواړي خپل دودیز د فیشن 

لیبل، سوی دهاګا جوړ کړي، د دغه کورنۍ وسله 

د خیاطي یو ماشین دی، د هغوی په سرتګو کې 

خوبونه او په السونو کې جادوګردي شتون لري. 

عموماً د هندوستان وګړي تر پخوا د سینام د 

کیسو چلوونکي دي. شخيص کارونه لکه په سوی 

دهاګا کې چې له مايل ننګونو رسه مخامخ دي او 

نه مته کیدونکي خنډونه لري خو ځینې وختونه 

د دې نړۍ ساده ژوند دی، دا هغه موخه ده 

چې ډیری هندوستاين وګړي وررسه آشنا دي. دا 

فلم چې د ویاړ، حوصلې او بریالیتوب یوه په زړه 

پورې کیسه ده، له نړۍ څخه د هیله مندۍ یوه 

منظره وړاندي کوي. هندوستان اوچت په خپلو 

پښو والړ دی، او وګړي یې هغه مهارتونه او توان 

لري ترڅو دې هیواد ته نوره هم وده ورکړي. 

“په هندوستان کې د جوړ شوي” پیغام پرمخ 

وړي، دا فلم دودیز هندوستاين هرن هم د خلکو 

پاملرنې ته راوړي، چې د اوبدونکو مهارتونه او 

ژوند ښيي او دا چې د هندوستان هرني هویت 

دوی ته څومره مانا لري.

لیکوال – ډایریکټر شارات کاتیریا د مینې 

له نطاقي رسه کار کوي چیرته چې د ارواح 

بریالیتوب او آزموینې له یوبل رسه موازي تګ 

کوي، ډیر دا د هغه د 2015 ډایریکټرۍ ته 

ورته ده، دوم الګا کې هایشا، چې کارونه یې د 

یوې کورنۍ په هکله و چې د دودیز او عرصي 

ژوند په څنډه کې یې ژوند کاوه. نیراج ګهایوان 

ماسان بیا یوڅه جدي دی، او هغه په هندوستان 

کې د عرصي او دودیز ژوند ترمنځ په هلو ځلو 

یو شمیر هندي فلمونه په اوس 

وخت کې د میرمنو ځواکمنتیا ته په 

احساس سره کتنه کوي

د ساعت په 

حرکت له 

پورته: د پرچید؛ 

هیچکي؛ ماسان 

برخې
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د تیرو څو کلونو په ترڅ کې، د هندوستان فلمونو 

هڅه کړې ترڅو د ټولنیز ژوند برخې متثیل کړي 

چې په ډیره لږه کچه ورته پام شوی دی، یا هغه 

کیسې وپلټي چې خربې ورباندې کیږي

د یاش راج فلمونو هم په تیر کې ټولنیز 

حقیقتونه منعکس کړي دي: داګ، کاالپرت او 

مشال د هغه له هغو فلمونو څخه دي چې په 

1970 او 80 لسیزو کې تولید شوي دي. په 90 

لسیزه کې بالیود هم د یوه موازي بدلون شاهد 

و: په څو پردو کې د فلم لیدلو تجربه. د کیسو 

لیکونکو نور اړتیا نه درلوده ترڅو د 1,000 

څوکیو صالونونه ډک کړي چې هغوی باید په 

یوه فلم کې اکشن، کمیډي، احساسات ټول 

رسه یوځای کړي وای. که څه هم کمه شمیره 

لیدونکي شتون لري، خو تولید کوونکي اوس 

ډیري پیسې السته راوړي. کیسو هم له دغه 

بدلون رسه ځان برابر کړی. د فلم جوړونکو د 

باندې  شتمنو هندوستاين وګړو د ژوند څیړنو 

پیل وکړ، او د فلم پر پردې باندې نړیوال واټن 

هم ښکارې چې له منځه ځي. ډیری فلمونه 

چې پدغه وخت کې جوړ شوي د منځنی کچې 

هندوستاين وګړو لپاره جوړ شوي و، او هغوی 

برابروله.  تفریح  له ورځیي حقیقتونو څخه  ته یې 

ځکه نو تر یوې کچې د فلمونو له الرې نړیوال 

کېدنه وه. نن ورځ کیسو یو ځل بیا بدلون کړی. 

د فلم جوړونکو یوې نوې ډلې هندي سینام ته 

حقیقت له یو څه بدلون رسه راوړی. سوی دهاګا 

چې د یاش راج وروستی فلم دی، د پرځان بسیا 

او “په هندوستان  آزموینه کوي  کېدنې فلسفې 

کې د جوړ شوي” روحیه ملانځي، په عین وخت 

او مستندي حقیقتونه  له نصیحتي خربو  کې 

څخه هم ډډه کوي. دا فلم د بالیود اصيل فلم په 

توګه پاته کیږي، پدې کې سندرې، ډرامه، مینه 

او کمیډي شتون لري، خو نور څه هم لري. د 

پیدا کول
د هندوستان سینام یوځل بیا له یو شمیر فلمونو رسه چې د 
عرصي هندوستان کیسې کوي او کرکټرونو یې هم رښتینې 

بڼه لري، یو ځل بیا خپل ځای پیدا کړی دی.

لیکواله: آريت کپور سینګ

یو نوی حقیقت
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کوي؛ د زنبق یو ګل د رحم استازیتوب کوي او یو 

ستورۍ د پنځو عنارصو نښه ده. ټول دا په چټکۍ 

رسه د یوه متخصص د الس حرکتونه رسه نقايش 

کیږي، او په تامیل نادو کې د یوه کوالم د نقايش 

لیدنه ډیره ښه تجربه ده. واړه ټکي په څو دقیقو 

کې په تزیني او ښایسته بڼو بدلیږي. ځکه نو دا یوه 

حیرانوونکې خربه نده چې یو کوالم په یوه کور کې د 

ویاړ موضوع هم ده. 

د دغه دود یو شمیر بیالبیل تعریفونه شتون لري، 

او د کوالم سمبولیک او کلتوري اهمیت د تاریخ 

لیکونکو او ټولنیزو عاملانو لخوا د ډیر خربو موضوع 

ماته  استوګنه  د سوامیاميل  لکشمي  ګرځیدلې. 

وايي، “مونږ یو کوالم د دې لپاره نقايش کوو ترڅو د 

یوه خدای او الهې ویاړ پرځای کړ، بلنه ورکړو، ښه 

راغالست ووایو، کوربتوب وکړو او قدرداين وکړو، 

پشمول د بهودیوي )د ځمکې استازیتوب کوي(، 

لکشمي )د هندو د شتمني او سوکايل الهه(، ثریا )د 

ملر خدای، چې د ښې روغتیا او پوهې استازیتوب 

کوي( او ګنیشا ) د پیل رس خدای، چې د خنډونو 

لرې کولو لپاره پیژندل شوی(.” کوالم هم د یوې 

لیدونکې وسیله په توګه کار کوي ترڅو کله چې یو 

څوک ګام ورباندې کیږدی، تګ وکړي او په ځمکه 

باندې بار يش، د بښنې غوښتنه وکړي.

د کلونو په ترڅ کې، کوالمز د هندوستان د 

عرصي نقايش مهمه برخه هم ګرځیدلې ده، او 

ډیری نقاشان د بیالبیلو نقاشیو او هرنونو بڼو لپاره 

د کوالمز له بڼو او موضوعګانو څخه ګټه اخيل. له 

لرغوين دود تر عرصي هرن، کوالمز اوس هم په هغه 

توګه کارول کیږي لکه څرنګه چې سلګونه کلونه 

وړاندې و، او د تامیل نادو د کلتور او هرني میراث 

یوه ارزښتناکه برخه ده.

د یوه کوالم نقاشي په طبیعت کې د ګډ 

ژوند ستاینې لپاره یو ورځنی عادت دی

پورته: د میرمنو یوه ډله د سانګامان په میله کې د اورویل په ښارګويت 

کې یو رنګین کوالم نقايش کوي

ښی خوا ته: د کویالپاالیم استوګن د پونګال په میلې کې د خپل کور 

دباندې د کوالمز نقاش کوي
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وړاند تر دې چې یو کوالم پیل يش، په هغه ځای 

کې چې کوالم نقاش کیږي ښه وینځل کیږي. نقايش 

هغه وخت پیلیږي کله چې دا ځای لوند وي، ترڅو 

لیکې په ښه توګه خپل ځایونه وسايت. د هر کوالم 

طرح د ټکو له لیکو رسه پیلیږي، او پدې توګه د 

کوالم بڼه پراخیږي. اصوالً یو کوالم د نقايش هنديس 

لیکي لري چې له منحني دایرو څخه ترکیب شوی. 

دايس ویل کیږي لیکي او منحني لیکي باید په 

یوه کوالم کې بشپړې يش، ترڅو د شیطاين ارواح 

مخنیوی وکړي او د لیکو دننه برخو ته رانيش. دغه 

لیکي او منحني لیکي هم د کور دننه د شیطاين 

ارواح راتلو مخنیوی کوي. 

 لکه څرنګه چې هغوی ښایسته دي، تزیین د یوه 

کوالم اصيل موخه نه ګڼل کیږي، د وریجو زیږه پوډر 

چې په کوالم کې کارول کیږي وړو خزندو او الوتونکو 

ته هم بلنه ورکوي ترڅو دا وریجې وخوري. دا هغه الر 

ده ترڅو نورو ته بلنه ورکړ يش او د کور دننه رايش او 

دغو ته اجازه ورکول د یوه کس د ورځنې ژوند برخه 

ګرځي، ځکه نو د یوه کوالم نقايش په طبیعت کې د 

ګډ ژوند او د طبیعت د انډول ستاینه ده.

د بڼو له پلوه، د یوه کوالم طرح کیدای يش د 

بڼې ولري. موضوعګانې  او فکري نښو  موضوعګانو 

الوتونکي، کبان، یا د حیواناتو نور انځورونه ویل  لکه 

کیږي چې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ د یووايل نښه 

ده. له ملر، میاشت او نورو آسامين نښو څخه هم کله 

کله ګټه اخیستل کیږي. عموماً کښته لورې ته یو 

مثلث د یوه سړي نښه ده؛ یوه دایره د طبیعت نښه 

ده پدايس حال کې چې یوه مربع د کلتور استازیتوب 

د کلونو په ترڅ کې کوالمز د هندوستان 

د عصري نقاشي هم مهمه برخه 

ګرځیدلې

 د ساعت په حرکت له پورته کیڼ خوا ته: په دودیزه توګه د کوالم طرح د ټکو له لیکو رسه پیلیږي؛ د چینای په یوه سیمه کې میرمنې په سړک 

کې د کوالمز نقايش کوي؛ د کوالمز نقايش یو ورځنی عادت دی چې د تامیل نادو په کورونو کې د میرمنو لخوا تررسه کیږي
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له یوڅه واټن څخه، په الس د کوالم نقايش د 

سویيل هندوستان د تامیل نادو په ایالت کې د 

ډیریو کورونو د دورازو دباندې لیدل کیږي، دا 

کیدای يش لکه یوه ساده دودیزه طرحه ولیدل 

يش. خو که یوڅه په ځیر رسه ورته وکتل يش 

ډیري هرني پیچلتیاوي راپورته کیږي. تر طرحې 

هاخوا، کوالمز د دې سیمې د کلتور بنسټیزه 

برخه ده: د کوالم جوړول ورځنی دود دی چې 

د دې ایالت په ډیریو کورونو کې د میرمنو لخوا 

تررسه کیږي. ویل کیږي چې د یوه کور د پیل 

برخه ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دننه او 

دباندې برخو د اړیکو ځای دی، او د یوه کوالم 

نقايش پدغه ځای کې د لیدنې یوه نښه ده. د 

تامیل نادو د کلتور له برخې رسه زما لومړنۍ 

لیدنه هغه وخت وه کله چې ما له سوامیامالی 

څخه لیدنه وکړه، دا دغه ایالت د تانجور د 

ولسوالۍ یو زوړ ښایسته ښارګوټۍ دی، زه ډیر 

ژر د دې نقايش بیالبیلو برخو حیرانه کړم او 

دا چې په څومره سادګۍ رسه میرمنو د وریجو 

له پوډر څخه په کار اخیستنې رسه دغه نقايش 

تررسه کوله. 

په دودیزه توګه دا نقايش سهار وختي یا 

مازدیګر تررسه کیږي، کوالمز د روغتیا نښه ده 

او د ښه راغالست د نښې په توګه هم کار کوي. 

په وریجو کې مصنوعي رنګونه ډير لږ که کله ګډ 

يش. وریجې د خزندو د خواړو لپاره هم دي، او 

نظر دا دی ترڅو د خواړو لپاره خوندي وساتل 

يش. یو بل عام نظر دا دی چې یو کوالم کوالی 

يش شیطان له کوره وبايس: کیسه دايس ده چې 

مودیوي د هندو د بدو طالعو الهه د ناروغۍ، بې 

وزيل، ټنبيل، خوب او بدو طالعو راوړنکې ده، او 

د کور دباندې یو کوالم کوالی يش هغه دباندې 

وسايت. د یوه هندو کورنۍ دباندې که یو کوالم 

نه وي دا ځینې وختونه د بدبختي نښه ګڼل 

کیږي. ځکه نو یو کوالم په یوې ټولنه کې د ښو 

طالعو یوه د لیدو وړ نقشه ده. 

د چینای په 

میالپور کې یو 

سړک د یوې 

میلې په وخت 

کې د سیمه ایزو 

استوګنو لخوا په 

کوالمز رسه تزیین 

شوی

په تامیل نادو کې د کوالمز نقايش یووازې یو ساده دودیز هرن ندی، 
دا نقايش د دې سویيل ایالت د کلتوري میراث مهم سمبول هم دی

لیکواله: سوپریا اګروال

د لیکو

ترمنځ
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چکراس )څرخونه( په کاټک کې د موالدهار چکرا له ځوا 

ک او ثبات رسه مرسته کوي، چې زمونږ په پښو کې 

د انرژۍ مرکزونه دي. د موالدهار چکراس ځواکمنې 

بڼې رسه چکرا هم ځواکمنه کیږي او په ورته ډول. په 

ځمکه له پښو وهلو رسه د چکراس تررسه کول د وینې 

بهیر زیاتوي او زمونږ په پښو کې حرارت تولید کوي. 

دا ستايس د بدن مرکز ځواکمن کوي او مترکز ته وده 

ورکوي. 

په 2016 کې له پیل څخه، یوپهونیک یوګا په 

هندوستان کې او د هندوستان تر پولو هاخوا ډیره 

لیوالتیا منځ ته راوړې. هغه ورکشاپونه چې د نڅا په 

بڼو کې کار کوي د خپلو نوښتې زده کړې تخنیکونو 

لپاره پیژندل کیږي، او د یوګا، موسیقۍ او نڅا د 

روحیې ستاینه کوي، چې ټول یوځای د دې یوګا بنسټ 

جوړوي. په منظمه توګه د یوګا مترین کول کوالی يش 

ستايس د کارونو اغیزمنتیا زیاته کړي، د ستوماين 

کچې راټیټې کړي، هوښیاري زیاته کړي، ستايس د زده 

کړې حوصلې او مثبتوايل رسه مرسته وکړي، ستايس د 

پریکړې اخیستلو توان ته وده ورکړي، تايس کوالی شئ 

څو کارونه تررسه کړئ، یادساتنې ته وده ورکړي، د شکر 

ناروغي، روماتیزم، د مالتیر پاړسوب، زیات خوراک او 

ټنبيل کنټرول کړي، او تايس له یو شمیر سختو ناروغیو 

خوندي کړي. په یوپهونیک یوګا کې هر اساناس بیرته په 

هغه توګه ترشیح شوی چې ستايس د اوریدلو له مهارت 

او د غږ له کچې رسه مرسته کوي، زمونږ د احساساتو 

ساحه پراخوي، او نوښتې فکر کول زیاتوي او نور.

یوګا، نڅا او موسیقي په ریتم باندې کار کوي، او 

زمونږ د هر یوه په بدن کې ریتم شتون لري، زمونږ 

د زړه په حرکتونو کې، زمونږ په سږو کې د آکسیجن 

حرکت. زمونږ په بدن کې د یوپهونیک یوګا یو بل رسه 

مرسته کوي، او یوپهونیک یوګا یوه طبیعي پروسه ده 

چې کوالی يش زمونږ په بدنونو او فکرونو کې خوشايل او 

درملنه راوړي.

ښی خوا ته: رشويت 

چتورالل رشما د 

یوپهونیک یوګا په یوه 

ورکشاپ کې د تیهار 

محبس له محبوسینو 

رسه خربې کوي

مخ برعکس: کوچنیان 

په ستیج باندې د 

یوپهونیک یوګا په یوه 

اجرا کې

هر مودرا یووزاې یو استازیتوب ندی، دا 

زمونږ په بدن باندې ځانګړۍ اغیز لري
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یوپهونیک یوګا د هندوستان د اتو کالسیکې موسیقۍ 

له کلمو څخه ګټه اخيل: کاټک او اودیيس. هر 

خوځښت، هر مودرا او د بدن هر حالت مذهبي اهمیت 

هم لري. د مودراس له ډیریو )د الس حرکتونو( څخه 

چې په نڅا کې ګټه اخیستل کیږي، په یوګا کې هم ګټه 

اخیستل کیږي. یوګا وايي چې زمونږ د الس ګوتې د 

پانچا مانهابهوتاس یا د پنځو عنرصونو استازیتوب کوي: 

ځمکه، هوا، اور، باد او اوبه. یوه ګوته له بلې ګوتې رسه 

په اړیکه کې راوړي، په توپیر لرونکو ترکیبونو کې، ویل 

کیږي چې زمونږ د بدن دننه دایره بشپړ کوي، چې 

لدې الرې انرژي په آزاده توګه حرکت کوي. د انرژي 

دا بهیر بدن ته اجازه ورکوي ترڅو د وینه ښه حرکت 

ولري، او لدې رسه بدن ته اوږد مهاله روغتیا راوړي. 

له توپیر لرونکو مودراس څخه هم کار اخیستل کیږي 

ترڅو د ځانګړو نظرونو، غونډو، عملونو او شته وايل په 

هکله پیغام ولیږل ويش. هره مودرا یووازې استازیتوب 

نده، خو زمونږ په بدن باندې ډیر ځانګړۍ اغیز لري. د 

بیلګې په توګه، په اودیيس کې تریشوال هاستا یو مودرا 

دی چې د تریشوال )ترایدنت( متثیل کوي او په یوګا کې 

وارون مودرا ته ورته دی، او ویل کیږي چې زمونږ په 

بدن کې د مایع برخو انډول برابروي او د عضلو شخوايل 

یا پاړسوب له کبله درد کموي. د مودراس ترڅنګ د 

نڅا د نورو بڼو عنارص هم مهم دي. د بیلګې په توګه، 

په منظمه توګه د یوپهونیک یوګا تمرین کول 

کوالی شي په کارونو کې ستاسي اغیزمنتیا 

زیاته کړي او د ستوماني کچه راټیټه کړي
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هغه کسان چې په نڅا او موسیقي ښه پوهیږي او 

پدغو برخو کې کارونه تررسه کړي، د هندوستان د 

کالسیکې نڅا بڼې او د هغو کسانو چې ښه موسیقي 

غږوي د ښو حرکتونو ستاینه کوي. یوپهونیک یوګا 

چې د هندوستان د کالسیکې نڅا او یوګا یوه ټولګه 

ده، د یوګا هرن د هندوستان د کالسیکې موسیقي 

له اوو یاداښتونو )سوارا( رسه یوځای کوي، پدايس 

حال کې چې له موسیقي رسه د نڅا روحیه له اوو 

چکراس رسه له چلند او مشخصاتو رسه یوځای 

کیږي: ویل کیږي چې دا د ژوند ځواک )پرانه( اوه 

مرکزونه دي چې زمونږ د بدن دننه حرکت کوي. 

یوپهونیک یوګا کېدای يش د نڅا یوه کالسیکه بڼه 

نه وي، خو دا د هندوستان د کالسیکې نڅا میراث 

څخه یوڅه اخيل ترڅو د بدن تیاري او هرني بڼې 

لپاره یوه نوې الر برابره کړي. دا د انسان د بدن او 

فکر لپاره یو شمیر ګټې لري.

د هندوستان د راګاس په موسیقي کې د راګاس 

منځ ته راتلل د ځینو هغو کساو چې پدې برخه کې 

ښه پوهه لري لخوا ویل کیږي چې دا د اوو سواراس 

او چکراس ترمنځ د موسیقي تړاو شتون لري. ځکه 

نو د کالسیکې موسیقي ترکیبونه موندل شوي دي 

چې زمونږ په فکرونو او بدنونو باندې ډیر مثبت 

اغیز لري، او هغه توان لري ترڅو زمونږ دننه ویده 

شوې انرژي له خوبه راپورته کړي. د موسیقي د 

اوو یاداښتونو سفر )سا، رې، ګا، مه، پا، دها، ين( له 

یوګا او نڅا رسه د یوپهونیک یوګا په زړه کې ځای 

لري. د بیلګې په توګه، ویل کیږي چې راګا مالهار 

غوسه، ډیر احساسات او فکري بې ثبايت له منځه 

وړي، او ویل کیږي چې راګا هیندول د یادساتلو رسه 

مرسته کوي او مترکز ته وده ورکوي. په ورته توګه د 

هندوستان د کالسیکې موسیقي د نڅا بڼې د انسان 

بدن د یوه سپیڅلې معبد په توګه ستاینه کوي: د 

ارواح د لوبې کور. 

د یوپهونیک یوګا د هندوستان د اتو 

کالسیکې نڅا بڼو څخه دوه اخیستي 

دي: کاټک او اودیسي

په رسیالنکا کې د 

یوپهونیک یوګا یو 

ورکشاپ
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رشويت چتورالل رشما )پورته ښی خوا ته(، د یوپهونیک معاونه جوړونکې، او د هغې ټیم د یوپهونیک یوګا د بدن حرکتونه تررسه کوي

د خوځښت

له الرې درملنه
د یوپهونیک یوګا هرن زده کړئ، دا د نڅا یوه بڼه چې دهندوستان له کالسیکې نڅا، موسیقۍ او د 

یوګا مېراث څخه اخیستل شوې ترڅو د عمومي روغتیا لپاره یوه نوې موخه منځ ته راوړي.

لیکواله: رشويت چتورالل او سومان کناوات سینګ
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چیراپانجي ته یويس، دا تر ماوسیرنام چې دا هم په 

میغالیا کې دی، وړاندي دی او په نړۍ کې د ډیر 

لوند ځای نوم لري. په الر کې د شیالنګ په څوکه 

کې ودریږئ او په یوه صافه ورځ د ښار ښایسته 

منظره وګورئ. چیراپانجي ته سړک به تايس 

هغو غونډیو ته یويس چې په وریځو پوښل شوي، 

وړاندې تردې چې تايس د غونډیو زوړ ښارګوټي 

ته ورسیږئ. پدې سیمه کې تايس باید د ژوندیو 

ریښو پلونه وګورئ، چې سیمه ایز خلک ورته جین 

کینګ جري وايي، د یوې ویالې په دواړو غاړو دوې 

ونې کیښودل شوي او د څو نسلونو په ترڅ کې د 

دواړو ونو ریښې په الس رسه په هغه توګه برابرې 

شوي ترڅو یو الر یا یو پل جوړ کړي. د دغو ځینې 

دوه پوړیز دي چې ګواکې له یوې لرغونې کیسې 

څخه اخیستل شوي په څري ښکاري. که تاسې 

وغواړئ ترڅو ماوسیرنام ته په موټر کې والړ شئ، 

نور څړوبې به هم وګورئ، لدغو څخه یو یې هم د 

ډیر ښایسته نوهکالیکای څړوبې دي. د میغالیا 

ډيري مشهورې مغارې هم تاسې ته نږدې دي، چې 

له حیرانوونکو ستالګامیت او ستالکتایت څخه جوړ 

شوي. لکه څرنګه چې تاسې په پایله کې لدې شامل 

ختیځ ایالت څخه باید والړ شئ، د دې سیمې 

طبیعي ښایست او کلتوري شتمني په یاد وساتئ: 

څوک به ونه غواړي ترڅو دې سیمې ته بیرته رايش!

کیڼ ته: سمیه ایز 

خلک په میغالیا کې 

د خايص غونډیو د 

ښایسته منظرې شاته 

په خپلو ورځنیو کارونو 

بوخت دي

د حق: په شیالنګ 

کې د ماري مرستې د 

عیسویانو کلیسا
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د ځمکې د تاریخ وروستي 

4,200 کلونه اوس د میغالیا 

د دورې په نوم ثبت شوي

د دې مانا څه ده

د ځمکې 4.6 میلیونه کاله تاریخ 

د ځمکې پیژندونکو لخوا د وخت 

په برخو ویشل شوي، هره برخه 

یې له یوې مهمې پیښې او د 

اقلیم مهم بدلون، د یوه ځانګړي 

حیوان پیدا کیدل، یا هرې مهمې 

جیولوژیکي پیښې رسه تړاو لري. 

په اوس وخت کې، اوس مونږ د 

هولوسین ایپاخ په دوره کې ژوند 

کوو، دا دوره د کنګل د دورې له 

پای رسه پیل شوې چې په تیرو 

11,700  کلونو کې وه. 

د هولوسین ایپاخ بیا په دریو 

برخو ویشل شوې: د ګرینالندین 

دوره، د نوردګریپیان دوره او د 

میغالیا دوره. دا وروستی دوره 

ترټولو ځوانه ده او د ځمکې 

شتون د تیرو4,200  کلونو دوره 

ده. ویل کیږي چې دا دوره له 

لویې وچکايل رسه پیل شوې 

چې د څو پیړیو په ترڅ کې څو 

متدنونه له منځه وړي.  

ويل میغالیا

د میغالیا په یوې مغاره کې د 

یوه ستالګامیت پیدا کیدل هغه 

کیمیاوي نښې ښودلې چې دغه 

شواهد یې د ځمکې د جیولوژيکي 

تاریخ درجه بندی لپاره وړاندې 

کړي.

یوه نوې دوره
ایالت په موزیم یا ډان باسکو کې تیر کړي او د دې 

سیمې اصيل کلتورونو وګورئ.

د دې ښار د سیمه ایز ژوند دخوند لپاره، د بارا بازار 

ته ورشئ، چیرته چې به تايس د دې سیمې خلک وګورئ 

چې تازه تولیدات، مصالې او لوښې پلوري. په هره اونۍ 

کې یو مارکیټ چې ایدو نومیږي هم ډیر په زړه پورې 

دی: خايص میرمنې چې د جاینسیم په نوم دودیز کايل 

یې اغوستي تايس ته به په هغو ځایونو کې چې د مالټې، 

عسل، اناناس، وچ کبان، تور پوڅي، مغزیات، په الس 

اوبدل شوي شالونه، ټوګریګانې او نور پلوري په مینې رسه 

ښه راغالست وواي.

د دې سیمې د ښایسته مغارو ترڅنګ، د میغالیا یو ډیر 

ښایسته ځای، د دې سیمې څړوبې دي. د پیل څړوبۍ 

چې د شیالنګ په څنډو کې پروت دی، د ګرځندویانو 

لپاره ډير په زړه پورې دی: دا له یوه غره څخه چې اوبه 

یې کښته راځي ډیر د لیدو وړ ځای دی. د شیالنګ په 

څنډو کې د عقاب څړوبې هم شتون لري، دا د یوه عقاب 

په څیر ښکاري چې وزرونه یې خپاره کړي وي. لکه څرنګه 

چې تايس له پالزمینې لرې ځئ نور څړويب هم ستاسو 

په مته دي. په موټر کې د دوو ساعتونو سفر به تايس 

د شیالنګ په یوې 

غونډې کې انجونې 

چې دودیز کايل یې 

اغوستي
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دی. په 1904 کې دا ښار په یو شمیر دهلیزونو ویشل 

شوی وی، او د اروپا دهلیز د وارد جهیل ته نږدې و، 

چې نن ورځ د شیالنګ د تفریح زړه دی، پدغه سیمه 

کې ښه باغونه، د جهیل ښایسته څنډه، ښایسته تزیین 

شوي پلونه او د کښتیو تاسیسات لري. یو څه لري، د 

لیډې حیدري پارک یو کوچنی ژوبڼ هم لري، چیرته 

چې تايس کوالی يش د دې سیمې حیوانات وګورئ او 

د سیمې ایزو ناجوګانو زده کړې لپاره تايس کوالی يش 

د ځنګل موزیم څخه لیدنه وکړئ. 

لدغه باغ څخه یو څه لرې، یو شمیر استعامري 

ودانۍ پشمول د حکومتي ودانیو او هوټلونه شتون 

لري. د ترایپورا قرص یو بل ځای دی چې باید ولیدل 

يش: ویل کیږي چې دا قرص په 1920 لسیزې کې د 

مهارجا بیر بیکرام لخوا جوړ شوی، هغه کله چې 16 

کلن و میغالیا ته د پوځي مترین لپاره راغلی و او په 

شیالنګ مین شو. دا ودانۍ په اصل کې یو قرص ندی، 

خو د دې ځای یو شمیر باغونه، ښایسته دننه برخه او 

د زنبق ګالن دغه ځای ته سلطنتي ښایست ورکوي. 

په نورو ځایونو کې لکه اوکلند روډ او لومسوپهو کې 

نورې استوګنیځې استعامري ودانۍ هم شتون لري. 

تزیین شوي کلیساوي لکه د آل ساینتس کلیسا او د 

عیسویانو لپاره د ماري مرستې کلیسا هم باید ولیدل 

يش. که تايس غواړئ ترڅو د دغې سیمې طبیعي 

تاریخ وګورئ، د خزندو لپاره د وانکار یادګارونو موزیم 

ته چې د پولیسو بازار ته نږدې موقعیت لري ورشئ، 

دا موزیم د بوراګانو لوی کلکسیون لري چې له 1930 

راټول شوي. د دې سیمې د لرغون پیژندنې، کلتوري 

او هرنمندۍ میراثونو لپاره، یو ماسپښین د میغالیا 

د سیمه ایز ژوند د خوند لپاره، د بارا 

بازار ته ورشئ، چیرته چې به تاسې 

د سیمې خلک وګورئ چې سیمه ایز 

تولیدات پولري

له کین څخه ښي 

ته: د بارا په بازار 

کې پلورونکي ګالن 

پلوري؛ په شیالنګ 

کې د سیمې د 

کبانو یو مارکیټ؛ د 

ژوندیو ریښو یو پل 

چې چیراپانجي ته 

نږدې دی
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د مغارو په هکله مالومات
د میغالیا مغارې د هر لیواله مغارو 

لیدونکي لپاره ډیره ښه تجربه 
وړاندي کوي

د بیزوګانو کاروبا
د سیلباګري هوالک ګیبون ساتن 

ځای د هندوستان د بیزوګانو ډولونو 
یووازې کور دی

د ګالنو لیدنه
دغه ایالت د ګالنو ډیر نادره ډولونه 
لري، پشمول د ځنګيل سرتوس او د 

پیګمي لیيل ګالن

پاک ځای
ماولینونګ په میغالیا کې په آسیا 

کې ترټولو د پاک کيل نوم لري

نور وګورئ
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دا سیمه چې د نړۍ ترټولو لنده سیمه ده، د میغالیا 

ډک ځنګلونه، د ناجو له ونو ډکې غونډۍ او ښایسته 

څړوبې د ښاري ژوند له ګڼې ګوڼې لرې د یوې 

سوله ایزې رخصتی لپاره ډیر ښایسته سیمه ده. 

دا د ګارو، خايس او جاینتیا قومونو سیمه  ده، چې 

ځانګړي کلتوري هویتونه، د ژوند کولو طریقې، د 

عقیدې اصيل سیستمونه او د طبیعت لپاره ژور او 

دوامداره مینه او احرتام لري. تاریخ لیکونکي وايي، 

کله چې د دغو قومونو سلطنتونه د انګلیسان لخوا 

ونیول شول، د خايص پالزمینه شیالنګ د آسام نوې 

پالزمینه وټاکل شوه، او په 1874 کې د ټولې شامل 

ختیځې سیمې قرارګاه وه. د دغې سیمې سخت 

اقلیم، د سمندر تر کچې لوړ نږدې 1,500پورته 

موقعیت په شامل ختیځ کې دا ښار د انګلیس 

چارواکو د خوښې وړ ښار وګرځید. ویل کیږي چې 

پرله پسې غوڼدیو او د ډیرو جهیلونو شتون له کبله 

هغوی ته سکاتلند ورپه یاد کیده. که څه هم نن 

ورځ شیالنګ د راجیرا د میراث لکه د تودور بڼې 

ودانیو، د استعامري وخت کورنون، د پولو لوبې یو  

میدان، د ګلف یو میدان او یو شمیر کلیساګانو کور 

د نوکالیکای 

د څړبو یوه 

منظره

ژوندۍ دي
شنه ډک ځنګونه، د څړوبو بهیر، د ژوندیو ریښو 

پلونه، او شتمن قومي میراثونه په شامل ختیځ 
هندوستان کې د میغالیا ایالت د هر ګرځندوی لپاره 

یوه په زړه پورې تجربه ده

لیکواله: انیل مولچانداين

غونډۍ
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د ساعت په حرکت له پورته: پوشکار د هندوستان یو ډیر لرغونۍ ښار دی، او د 

یوه ډیر مذهبي ښار په توګه ګڼل کیږي. دا په نړۍ کې یووازې د هغه معبد کور 

دی چې د لورد براهام لپاره ځانګړۍ شوی. ویل کیږي چې د پوشکار جهیل د هندو 

خدای لخوا جوړ شوی چې د کایناتو جوړونکی هم دی؛ په میله کې د خواړو یوځای، 

چې د سبزیو راجستاين خواړو پلوري، دا خواړه له نخودو او کچاالنو څخه تیار شوي؛ 

یوه میرمن چې په میله کې په الس جوړ شوی لوښي پلوري. 
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پورته او ښی خوا ته: د پوشکار یوه مهمه برخه ډیری کلتوري اجراوي 

دي، چې په ګډه رسه د راجستاين کلیوايل موسیقی او نڅا دودونو له 

احساساتو ډکه ننداره ده. له شوره ډکه پدې میله کې د خلکو لپاره یو 

شمیر سیالۍ کوونکي فعالیتونه، لکه د لنګوټې تړل هم شتون لري. 
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د پوشکار په میله کې یو شمیر سیالۍ کوونکي 

نندارې، پشمول د اوږدو بریتونو سیالۍ شامل دي
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د ساعت په حرکت له کیڼ 

څخه:  د پوشکار په میله کې 

یو سوداګر په کراره د یوه 

جوړ شوي انغري اور پو کوي. 

د اوښانو سوداګر د خپلو 

سوداګریو تررسه کولو لپاره تر 

رسمي میلې یوه اونۍ وړاندې 

راځي؛ یوه راجستاين میرمن 

په میلې کې ګډون کوي، د 

هغې څیره په دودیز څادر 

پټ دی؛ یو راجستاين سړۍ 

چې یوه رنګینه لنګوټه یې 

پررس ده په میله کې خاندي.
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د اوښانو سوداګر د پوشکار تر رسمي 

میلې یوه اونۍ وړاندې راځي، ترڅو خپله 

سوداګري ترسره کړي
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پورته: یو کس په  میله کې له خپل ښایسته تزیین شوي اوښ رسه. هرکال د 

پوشکار د پنځو ورځو په میله کې د ښه تزیین شوي اوښ لپاره سیالۍ تررسه کیږي.

کیڼ خوا ته: د اوښانو یو سوداګر په میله کې له خپلو اوښان رسه. د پوشکار میلې 

ته له ټولې سیمې څخه د حیواناتو سوداګر راځي.
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عادالنه لوبه
په نړۍ کې ترټولو لویه د حیواناتو میله، د پوشکار 
کلنۍ میله د راجستان په زړه کې د کلتور، رنګونو 

او تفریح میله ده
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دغه خوان اوس هم په خپلو جایزو بسنه نه کوي. 

هغه وايي، “زه اوس هم اوږد سفر ترمخ لرم، او ډیری 

نورې پروژې مې بوخت سايت،” له ایرنیدادوس له 

کنفیوژن څخه مننه، دې فلم هندي پرودیورسانو 

لپاره ډیر فرصتونه پرانیستي دي. پدې وروستیو کې د 

معاون پرودیورس ډیري معاملې السلیک شوې ترڅو د 

بالیود هغه طریقه تعقیت يش چې زما له فلم رسه یې 

ډیر ښه کار کړی دی. په ټولې مرکزي امریکا، پاناما، 

سلوادور، ګواتیامال، کوستاریکا، نیکاراګوا، او پیرو کې د 

هندوستان ټولو سفارتونو لدې فلم څخه مالتړ کړی، او 

دا زما لپاره ډیره د یاد وړ تجربه وه”. د دغو هیوادونو 

د هندوستان هریوه سفیر لدې فلم څخه مالتړ کړی او 

په لومړنۍ ښودنه کې په لیوالتیا رسه ګډون کړی، او 

هره هڅه یې کړې ترڅو دا یوه بریالۍ کلتوري تجربه 

وي. شارن اوس ځان چمتو کوي ترڅو سږکال دا فلم په 

هندي ژبه او نورو هندي سیمه ایزو ژپو خپور کې کړي.

نورې پروژې چې هغه بوخت سايت د انسانانو قاچاق 

په هکله یو فلم دی چې عنوان یې له ژوند پرته پويل 

دی. هغه وايي، “د دې فلم مالتړ پنځه هیوادونه 

کوملبیا، ګواتیامال، پاناما، مکسیکو او متحده ایاالت، او 

پدغو هیوادونو کې د هندوستان هریو سفیر کوي.

د فلمونو ترڅنګ، دا هرنمند نورې بوختیاوي هم لري، 

سپوريت لوبې د هغه لپاره د ډیر اهمیت وړ دي. هغه 

په سان حوزې کې د نړۍ د کبډي شورا د یوه سفیر په 

توګه ټاکل شوی ترڅو په التینې امریکا کې دې سپوريت 

لوبې ته پراختیا ورکړي. هغه وايي، “دا نظر به یوه ورځ 

کبډي اوملپیک ته ورسوي.” د ایندو – التین امریکا د 

سوداګرۍ خونې د استازي په توګه، هغه مسؤلیت لري 

ترڅو په کلتوري، سپوريت، فلمونو او نورو برخو کې له 

التینې امریکا رسه د هندوستان اړیکي پراخې کړي.

شارن په مرکزي امریکا کې د ډیریو 

کلتوري فعالیتونو او هندي فلمونو 

لومړنیو ښودلو سره ډیر بوخت دی

د ساعت په حرکت له پورته: د ایرنیدادوس له کنفیوژن د فلم یوه برخه: د 

فلم د سندرې یوه برخه؛ شارن د فلم د تبلیغ لپاره په یوه غونډه کې
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د پوهنتون په یوه کورس کې نوم لیکنه وکړه، او د ورځې 

به ترڅ کې د ژوند کولو لپاره ځینې کارونه تررسه کول، 

او د شپې لخوا به یې په خپلو آرمانونو کار کاوه. هغه 

وايي، “ما د خپل کالج د تفریح په وخت کې په ځنګله 

کې ونې پریکولې.” هغه خپلې ډیري پیسې په هندي 

ویدیو او سیډي ګانو لګولې، او په پایله کې د التین 

امریکا د فلمونو له یوه نامتو نقاد، ویلیام وینیګاس 

رسه یوځای شو، ترڅو هغوی ته په هسپانیوي د فلمونو 

ترجمه ورکړي. “وروسته بیا ما د کوستاریکا له کلتوري  

ادارې او په سیمه کې د هندوستان له سفارتونو رسه 

کار کول پیل کړل.” په 2005 کې په سان هوزې کې د 

ترجمه شوي هندي فلمونو لومړنۍ ښودنه تنظیم کړه، 

او له هغه وخته یې د مرکزي امریکا په ډیریو کلتوري 

فعالیتونو او د هندي فلمونو ښودلو کې برخه اخیستې 

ده، او په سیمه کې د هندي سینام او کلتور په هکله 

پوهاوی خپروي. نن ورځ هغه په کوستاریکا کې د هندي 

فلمونو توضیع کوونکی دی.

پدغه ټول وخت کې هغه په دوامداره توګه د 

هرنمندۍ په کورسونو کې برخه اخیستې ترڅو خپل 

استعداد ته وده ورکړي او په پایله کې په 2017 کې له 

ایرنیدادوس له کنفیوژن رسه د هغه خوبونه رښتیا شول، 

دا د بالیود په سټایل د التیني امریکا یو فلم دی چې 

وروسته بیا ډیر مشهور شو. “دا زما الر وه ترڅو التیني 

امریکا ته بالیود نږدې کړم. زه د فلم جوړونکي اشیش 

آر موهن منندوی یم، د هغه له مالوماتو پرته زه به دې 

موخې ته نه وای رسیدالی.”

د دغه فلم لپاره هغه د جهارکند د نړیوالو فلمونو 

په فستیوال کې د ډیر ښه هرنمند جایزه وړې، دا 

فستیوال سږکال د رانچي په ښار کې تررسه شو، او د 

نوي ډهيل د فلمونو په فستیوال کې د ډیر ښه ډایرکرت 

جایزه هم یوړه. دغه فلم د فلمونو په فستیوالونو کې 

بې ماتې ښودنه درلوده، دا فلم د جایپور د فلمونو 

نړیوال فستیوال او د دهیرادون د فلمونو نړیوال فلمونو 

فستیوال کې هم ښودل شوی دی. د یوه دې ډول 

هسپانیوي فلم په توګه، دې فلم په نړۍ کې هم ډیره 

لیوالتیا جلب کړې. هغه وايي، “ دا هریوه جایزه ماته 

ډیره مانا لري. د جهارکند جایزه ډیره مهمه وه چې 

د کوستا ریکا د قونسل، ایدواردو سالګادو لخوا راته 

وړاندې شوه”. نن ورځ د یوه مخکښ هرنمند، فلم 

جوړونکی او متشبث په توګه هغه په کوستا ریکا کې 

مشهور نوم دی او خپل هیواد ته یې ویاړونه راوړي.

له سوداګر پاوان موراکار سره یوې ناپالن 

شوې لیدنې د هغه ژوند ته بدلون ورکړ

له کیڼ څخه ښی خوا ته: شارن د ایرنیدادوس له کنفیوژن د جګړې د یوې برخې فلم اخلې؛ د فلم د کارکوونکو په ترکیب کې د التین امریکا او هندوستان غړي شامل و 
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چې له سینام رسه یې ډیر مینه درلوده، خو د هغه 

دنده یووازې د هغه د اسايس اړتیاو لګښت لپاره بسنه 

کوله، پداسې حال کې چې هغه هڅه هم کوله ترڅو 

د هندي فلمونو په صنعت کې هم ځان ته ځای پیدا 

کړي. هغه وايي، “زه د لیربال فلمونو په لیدو رسه 

ژوندی یم، او د هر ډول کیسې فلم ګورم. فلمونو زما 

لپاره د مالوماتو، تفریح او هڅونې مانا لري”. هغه 

ممبای ته والړ ترڅو د خپل بخت آزموینه تررسه کړي، 

له هغه رسه بل هیڅ هم نه خو د هغه له لیوالتیا وررسه 

وه. کارونه ښه پرمخ نه والړل، هغه اړ شو ترڅو بیرته 

هریانا ته رايش. له یو څه وخت تیریدو وروسته، په 

یوې نه پالن شوې لیدنې کې له یوه سوداګر پاون 

موراکار رسه، هغه کس چې په هغه وخت کې په 

کوستاریکا کې د افتخاري قونسل دنده تررسه کوله، 

د دغه ځوان ژوند ته بدلون ورکړ. شارن وايي چې “دا 

کیسه یوه فلم ته ورته ده”، “ما خپل رول لوبولی، او 

نور لکه راکیش رايت هغه کس چې زه یې پاون جي ته 

معريف کړم ترڅو په سینام کې خپله خوشايل تعقیب 

کړم، د مالتړ کوونکي ونډه درلوده.”

په هغه وخت کې پدغه ښایسته هیواد کې د 

هندوستان سفارت نه و، او کله چې مورارکا واوریدل 

چې شارن غواړي د کوستاریکا د سان هوزې ښار ته 

کډه وکړي، دې خربې حیران کړ. شارن وايي، “هغه 

ماته وویل چې په یوه بهرين هیواد کې ژوند کول له 

ډیرو هغو ننګونو رسه مخامخ دی چې ته یې ګامن هم 

نيش کوالی. زه پوهیدم چې هغه څه وايي، خو د هغه 

خربدارۍ زه دې کار ته چمتو کړم. زه پوهیدم چې 

د اړیکو ټینګول به مهمه موضوع وي، خو لکه څرنګه 

چې وايي: هرچیرته چې اراده وي، هلته یوه الر وي. 

ما ورته وویل چې زه به یوه ورځ د نړۍ پدغه ځای کې 

هندوستان او د هندوستان وګړي خلکو ته وروپيژنم.”

کله چې هلته ورسید، هغه په 2000 کې د پانامریکن 

شارن په 2005 کې په سان حوزې کې 

د یوه ترجمه شوي هندي فلم ښودنه 

تنظیم کړې وه

له کیڼ څخه ښي خوا ته: د ایرنیدادوس له کنفیوژن د فلم رسمي پوسټر؛ شارن ته د نوي ډهيل د فلمونو په فستیوال کې د ښه پرودیورس جایزه وړې؛ شارن د جهارکند فلمونو فستیوال جایزې رسه 
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برابهاکار رشن په خپلو سرتګو کې ستوري لیدل، او 

له میاشت څخه یې ځان ځوړند کړ ترڅو په یوې لرې 

پرتې سیمه کې خپلو آرامانونو ته ورسیږي، دا ځای 

د هغه له کور ډیر لرې  و. هغه اوس هغه ځانګړۍ 

ویاړ لري چې د التینې امریکا د فلمونو په صنعت 

کې د هندوستان لومړنۍ هرنمند دی، او اصيل ونډه 

لري. د کوچني ښارګوټي هلک چې د بیهار په یوه 

لوستې کور کې زیږیدلی، او د خپل کوچنیوايل ډیری 

کلونه یې د سارن په کوڅو کې تیر کړي، وروسته بیا 

د ایالت پایتخت پتنا ته یې کډه وکړه او په پای کې 

هزاریباغ )چې اوس جهارکند دی( والړ ترڅو خپلې 

زده کړې تعقیب کړي. وروستی ګام دا و ترڅو د 

ژوند کولو لپاره یو کار پیدا کړي، او د سفر په ترڅ 

کې هغه په هریانا کې روهتک ته ورسید. هغه هلک 

امریکا ته وړل
په بیهار کې له ځوان ستوري د کوستاریکا په هسپانیوي لوی فلم کې د لومړي ستوري په 

توګه، د پرابهاکار شارن سفر د ارادې، حوصلې او بریا یو هڅوونکی سفر دی

لیکواله: فیلیپ اې سینګ

بالیود التین
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کې د ازبکستان د حسنبوی دوسامتوف پروړاندې د 

خپلې لوبې په لوړ پړاو کې و. د هغه بریالیتوب نوي 

ځوانانو ته ډیر ډاډ راوړ، هغه ځوانان چې اوس به 

غواړي ترڅو د املپیک لوبو ته چمتو يش او دا لوبغاړي 

شیوا تهاپا، ګوراو سوالنکي  او ګوراو بیدهوري دي.

یو شمیر نورو لوبغاړو هم شتون دلو چې ونه 

وتوانیدل کوم میډال وګټي، خو هغوی بیا هم وتوانیدل 

ترڅو د خپلو ښو ښودنو رسه میلیونونه خلک 

وهڅوي. المبو کوونکي لکه ویرداوال کهادي او 

رسیهاري ناتراج د میډال ستیج ته ونه رسیدل، خو 

خپل ميل ریکاردونه یې مات کړل او د لوبو د سفر 

په ترڅ کې تر خپل شخيص موخو هم تیر شول. 

هغې خوشالۍ او حیرانتیاوې چې د 2018 

آسیايي لوبو کې د هندوستان اتالنو لخوا په ښو لوبو 

رسه راوړل شوي، دا به د راتلونکو ډیرو کلونو لپاره 

په ټول هیواد کې د ځوانو او زړو په زړونو کې پاته 

يش. لکه څرنګه چې نورې موخې هم ترمخ شتون 

لري او ډیری نورې بریاوي چې باید ارزښت ورکړ 

يش، زمونږ د سپورت لوبغاړي په احساس رسه مخ 

پروړاندې روان دي او حکومت هم خپله هڅه کوي 

ترڅو له هغوی څخه مالتړ وکړي ترڅو د نړۍ د 

لوبو په میدانونو کې هندوستان ته ویاړونه راوړي.

نښې ویشتنې او غیږ نیونې هریوه دوه ګټونکي 

درلودل، پداسي حال کې چې سوکوهنې، 

قایق چلوونې، ټینس او د قطعو لوبو هریوه د 

هندوستان لپاره یو ګټونکی درلود

د ساعت په حرکت له پورته: پرناب باردهان او شیبنات سارکر وروسته لدې چې د قطعو په پای لوبه کې د رسو زرو میډال وګاټه؛ د هیپتاتالن د رسو زرو میډال ګټونکې سواپنا 

بارمان خپله بریا ملانځي؛ 16 کلن سوراب چوهدري د نارینو د 10 مرتو د بادي توپانچې د پای لوبې په ترڅ کې
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وړی د میرمنو په 50 کیلوګرام آزاده غیږ نیونې کې د 

رسو زرو میډال ګټلی دی.

د رسو زرو میډالونو ترڅنګ، ځینې د سپینو زرو 

میډآلونه هم ډیر د ستاینې وړ دي. د ایکویسرتین 

ستورۍ فواد مرزا بریالیتوب د دریو ورځو په لوبې 

کې کيدای اوس په هندوستان کې دغې لوبې ته ډیر 

پرمختګ ورکړي. که څه هم هغه دا چانس له السه ورکړ 

ترڅو د رسو زرو میډال وګټي، پدغه لوبه کې د سپینو 

زرو دغه میډال له 1982 څخه د یوه هندوستاين لخوا 

وړل شوی. د خپلو ټیم له ملګرو راکیش کومار، اشیش 

مالک او جیتندر سینګ رسه یوځای، هغه د خپلې لوبې 

لپاره ښه استازی دی. د 2018 د پالیمبانګ د جاکارتا 

په لوبو کې د نیراج چوپرا د رسو زرو د نیزې اچونه د 

هندوستان یوه بله ډیر ښه ښودنه وه. د نښې ویشتنې په 

ځای کې یو څو ښودنو په ځانګړې توګه د مانو بهاکیر 

لخوا په آزمایيش پړاو کې د راتلونکو لوبو لپاره یوه ښه 

تجربه وه. وورسته لدې چې د نارینه و د 49 کیلوګرامه 

د سوکوهنې په نیمه پایلوبو کې د فیلیپین د کارلو پاالم 

پر وړاندې خپله لوبه وګټله، امیت پهانګال د پای په لوبه 

د هندوستان 

غیږنیونکې وینیش 

پهوګات د میرمنو په 

50 کیلوګرامه آزاده 

غیږنیونې کې د رسو 

زرو میډال ګټلی

مونږ پر خپلو لوبغاړو، 

روزونکو او مالتړ کوونکو 

ویاړو. د مبارزې لپاره د 

هغوی اراده د هندوستان د 

میلیونونو ځوانانو د ارادې 

استازیتوب کوي

د دې لپاره چې د د 2018 

جاکارتا په لوبو کې مو د 

4x400 مترو ریلې پرله 

پسې د سرو زرو میډال مو 

ګټلی د هندوستان ټیم ته 

مبارکي وایم

راجیاوردهان سینګ راتور

د هندوستان حکومت د لوبو وزیر

ایم وینکایا نایدو

د هندوستان د ولسمرش معاون
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په لومړۍ ورځ په جاګارتا کې د نارینه و د 

65 کیلوگرامو په آزادې غیږ نیونې کې د باجرنګ 

پونیا د رسو زرو میډال، دا دتایلند په بنګکاک کې 

دوه لسیزې وړاندې د هندوستان لپاره ډیر لوی 

بدلون و، چیرته چې لومړی میډال له یوې اونۍ 

په مته پاته کیدلو وروسته راغی. په 2018 کې یو 

توپیر لرونکې او ډیره د زړه تودونکی انځور وړاندې 

شو. د پونیا د رسو زرو له میډال وروسته په نښه 

ویشتلوکې )د 10 مرتو بادي  ټوپک ګډ ټیم( د 

اپوروي چاندیال د ژړو میډال ملګرۍ شو.

په رښتیا رسه مونږ کوالی شو په 18 آسیايي 

لوبو کې له هغو ډیرو د رسو زرو میډالونو چې 

هندوستان په ډیریو لوبو کې وړي ډیر خوشاله شو. 

پداسې حال کې چې د دغو نیاميي د اتلتیک په 

لوبو کې وړل شوي، خو په اوو نورو لوبو کې هم د 

دریو رنګونو بیرغ رپیدلی، او لدغو څخه یې شپږ د 

اوملپیک لوبې دي. نښې ویشتنې او غیږ نیونې دوه 

ګټوونکي درلودل، پداسې حال کې چې سوکوهنې، 

قایق چلوونې، ټینس او بریج د هندوستان د ټیم د 

رسو زرو میډالونو نور وړونکي و.

د هندوستان د بیالبیلو میډال وړونکو په هکله 

هم ډیره خوشايل شتون لري. که د هیپتاتالن د رسو 

زرو میډال وړونکې سواپنا بارمن پالر د ریکشا چلونې 

رسه یې خپل ژوند پرمخ وړ، په ایکویسرتین کې د دوو 

سپینو زرو میډال وړونکی فواد مرزا په هغه کورنۍ 

کې زیږیدلی چې څو نسلونه د آسونو روزونکي و. د 

توپانچې نښه ویشتونکی سوراب چوهدري یووازې 16 

کلن دی، پداسې حال کې چې د قطعو لوبغاړي پرناب 

باردهان او شیبنات سارکر ته 50 کلونو زیات دي. 

وینیش پهوګات چې د غیږنیونې ښه میراث یې پرمخ 

نیراج چوپرا د سرو زرو د نیزې اچوونه 

په جاکارتا د 2018 پلمبانګ لوبو کې د  

هندوستان یو بله ډیره ښه ښودنه وه

له کیڼ خوا ښي ته: نیراج چوپرا د 2018 په آسیايي لوبو کې د نیزې 

په اچونه کې د رسو زرو میډال ګټلی؛ فواد مرزا، پدغو لوبو کې د 

ایکویسرتین په یوې لوبه کې
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india’s Medallists at asian GaMes 2018

Gold Medallists (15):
Bajrang Punia  
Wrestling (Men’s freestyle 65kg)

Vinesh Phogat 
Wrestling (Women’s freestyle 
50 kg)

Saurabh Chaudhary 
Shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

Rahi Sarnobat 
Shooting (Women’s 25 metre 
pistol)

Sawarn Singh, Dattu Baban 
Bhokanal, Om Prakash, 
Sukhmeet Singh 
Rowing (Men’s quadruple sculls)

Rohan Bopannam, Divij Sharan 
Tennis (Men’s doubles)

Tajinderpal Singh Toor 
Athletics (Men’s shot put)

Neeraj Chopra – Athletics 
(Men’s javelin throw)

Manjit Singh – Athletics (Men’s 
800 metres)

Arpinder Singh – Athletics 
(Men’s triple jump)

Swapna Barman – Athletics 
(Women’s heptathlon)

Jinson Johnson – Athletics 
(Men’s 1500 metres)

M. R. Poovamma, Saritaben 
Gaikwad, Hima Das, Vismaya 
Athletics (Women’s 4 x 400 m 
relay)

Amit Panghal 
Boxing (Men’s Light Fly 49kg)

India men’s bridge team

silVeR Medallists (24):
Deepak Kumar 
Shooting (Men’s 10 metre 
air rifle)

Lakshay Sheoran 
Shooting (Men’s trap)

Sanjeev Rajput 
Shooting (Men’s 50 metre rifle 
three positions)

Shardul Vihan 
Shooting (Men’s double trap)

India women’s national kabaddi 
team

Fouaad Mirza 
Equestrian (Individual eventing)

Fouaad Mirza, Rakesh Kumar, 
Ashish Malik, Jitender Singh 
Equestrian (Team eventing)

Hima Das 
Athletics (Women’s 400 metres)

Muhammed Anas 
Athletics (Men’s 400 metres)

Dutee Chand 
Athletics (Women’s 100 metres)

Dharun Ayyasamy 
Athletics (Men’s 400 metres 
hurdles)

Sudha Singh 
Athletics (Women’s 3000 metres 
steeplechase)

Neena Varakil 
Athletics (Women’s long jump)

Muskan Kirar, Madhumita 
Kumari, Jyothi Surekha Vennam 
Archery (Women’s team 
compound)

Abhishek Verma, Rajat 
Chauhan, Aman Saini 
Archery (Men’s team compound)

PV Sindhu 
Badminton (Women’s singles)

Jinson Johnson 
Athletics (Men’s 800 metres)

Pincky Balhara 
Kurash (Women’s 52 kg)

Rajiv Arokia, Muhammed Anas, 
Hima Das, M. R. Poovamma 
Athletics (Mixed 4 x 400 metres)

Dutee Chand 
Athletics (Women’s 200 metres)

Dharun Ayyasamy, Kunhu 
Mohammed, Rajiv Arokia, 
Muhammed Anas 
Athletics (Men’s 4 x 400 m relay)

Shweta Shervegar, Varsha 
Gautham 
Sailing (49er FX Women)

India women’s hockey team

India women’s squash team

BRoNZe Medallists (30):
Ravi Kumar , Apurvi Chandela 
Shooting (10 metre air rifle 
mixed team)

Abhishek Verma 
Shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

India men’s national sepak 
takraw team

Divya Kakran 
Wrestling (Women’s freestyle 
68 kg)

Roshibina Naorem 
Wushu (Women’s sanda 60 kg)

Santhosh Kumar 
Wushu (Men’s sanda 56 kg)

Surya Bhanu Pratap Singh 
Wushu (Men’s sanda 60 kg)

Narender Grewal 
Wushu (Men’s sanda 65 kg)

Ankita Raina 
Tennis (Women’s singles)

India men’s national kabaddi 
team

Dushyant Chauhan 
Rowing (Men’s lightweight 

single sculls)

Rohit Kumar, Bhagwan Singh 
Rowing (Men’s lightweight 
double sculls)

Heena Sidhu 
Shooting (Women’s 10 metre air 
pistol)

Prajnesh Gunneswaran 
Tennis (Men’s singles)

Dipika Pallikal 
Squash (Women’s singles)

Joshna Chinappa 
Squash (Women’s singles)

Saurav Ghosal 
Squash (Men’s singles)

India men’s Bridge Team

India mixed team Bridge

Saina Nehwal 
Badminton (Women’s singles)

India men’s team table tennis

Malaprabha Jadhav 
Kurash (Women’s 52 kg)

Achanta Sharath Kamal, Manika 
Batra 
Table tennis (Mixed doubles)

PU Chitra 
Athletics (Women’s 1500 metres)

Seema Punia 
Athletics (Women’s Discus 
Throw)

Harshita Tomar 
Sailing (Open Laser 4.7)

Varun Thakkar, Ganapathy 
Chengappa 
Sailing (49er Men)

India men’s squash team squash

Vikas Krishan Yadav 
Boxing (Men’s Middleweight 
(75kg))

India men’s hockey team
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د تیرو څو کلونو په ترڅ کې، هندوستان د لوبو د یوه 

سیالۍ کوونکي هیواد په توګه خپل ځان ښودلی دی. د 

هندوستان د سپوريت لوبو طبیعي سیستم، حکومت، د 

ميل لوبو فیدراسیون، او ځینې ژمنو غیردولتي سازمانونو 

له لوبغاړو رسه مرسته کړې ترڅو تر هر بل وخته خپل 

سیالۍ کوونکي ځانونه وښيي، او ددغه خوځښتې چلند 

پایلې نړۍ ته ښوديل چې مونږ د سپوريت لوبو په ستیج 

کې چیرته والړ یو. د 2018 په آسیايي لوبو کې، چې د 

اګست له 18 د سپتمرب تر 2 په اندونیزیا کې تررسه 

شوې، د هندوستان ډیره ښه ښودنه په رښتیا رسه دا 

خربه ثابته کړې ده. 

په 2010 کې د هندوستان د ټیم لوبغاړو د چین د 

ګوانژو په 16 آسیايي لوبو کې 65 میډالونه ګټيل و، او دا 

پدغه کال کې په نوي ډهيل کې د ټولګټو هیوادونو له 

لوبو وروسته د دوامدارو مترینونو د پایلو له کبله و. د 

آسیايي لوبو په 18 برخه کې د 2018 ټیم ډیره ښه پایله 

درلوده او 69 میډالونه یې وګټل، 15 د رسو زرو، 24 د 

سپینو زرو او 30 د ژړو میډالونه و. د لوبغاړو سختو 

مترینونو، ژمنتیا او هڅو، چې له مترکز رسه یوځای و، له 

هندوستان رسه یې مرسته وکړه ترڅو په آسیايي لوبو کې 

ترپخوا خپلې ښې لوبې تررسه کړي، او یو شمیر ځوانو 

لوبغاړو دې هیواد ته ویاړونه راوړل.

د 2018 پالیمبانګ 

– جاکارتا په 

يوه لوبه کې 

د هندوستان 

غیږنیونکی باجرنګ 

پونیا

هندوستان د ]خپلو ټولو 

لوبغاړو[ په ښو ښودنو 

سره ډیر خوشاله دی. د 

میډالونو وړلو لپاره مبارکي 

درته وایو

رام نات کوویند

د هندوستان ولسمرش

د 2018 په آسیايي لوبو کې 

هندوستان تر نورو آسیايي 

لوبو ښه ځلیدلی دی. هر 

لوبغاړي چې پدغو لوبو کې 

برخه اخیستې ده هندوستان 

ته یې ویاړ راوړی

نریندرا مودي

 د هندوستان صدراعظم
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بریالیتوب
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د 2018 په آسیايي لوبو کې د هندوستان د ټیم غړي

لیکواله: جي راجارامان

لوبې په رس کې
د هندوستان لوبغاړو دې هیواد ته سږکال تراوسه تر نورو آسیايي لوبو ډیر 

میډالونه راوړي، او ځوان لوبغاړي ستوري ډیر ښه ځلیديل دي 

د سپورتې
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سیستم په طرحې او تولید، د سافت ویر پراختیا، 

سوپر کمپیوټري کارونو، بريښنايي حکومتويل، د عامه 

خدماتو رسول، د شبکو امنیت، ستندرد جوړونه، د 

مخابرې کنټرول او د مخابرې فریکوینيس سپیکرتم 

منظم کولو باندې ځانکړي ټینګار وشو.”

د هندوستان – روسیې د سوداګرۍ 
غونډه

د هندوستان – روسیې د سوداګرۍ غونډه چې د 

هندوستان – روسیې د 19 کلنۍ غونډې ترڅنګ 

تنظیم شوې وه، پدغه غونډه کې د هندوستان او 

روسیې د سوداګریو لوی هیت برخه اخیستې وه، چې 

د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دوو اړخیزو همکاریو 

مهمو برخو استازیتوب کاوه، دغې غونډې “د دواړو 

هیوادونو د سوداګرۍ برخو د لیوالتیا او وړتیا په 

هکله ډیره ښه نښه وړاندې کړه ترڅو اقتصادي، 

سوداګریزې او پانګونې اړیکې نورې هم ځواکمنې 

کړي.” 

صدراعظم مودي چې پدغه غونډه کې وینا کوله 

وویل چې د هندوستان او روسیې ترمنځ اړیکي په 

هره برخه کې پراخیږي. “دا زمونږ د ټولو لپاره د 

خوشالۍ ځای دی چې د دواړو هیوادونو صنعتي 

نړۍ خپلې اړیکې نورې هم ځواکمنې کوي،” هغه دا 

هم وویل چې هندوستان د خپل اقتصادي او ټولنیز 

پرمختګ په الر کې روسیې ته د ډیر مهم ملګري په 

توګه ګوري.

له کیڼ خوا کښته: 

صدراعظم مودي 

او ولسمرش پوتین 

په نوي ډهيل کې د 

2018 د سیریوس 

نوښت له بااستعداده 

کوچنیانو رسه لیدنه 

کوي

د هندوستان د ملي کوچنیو صنعتونو 

شرکت او د روسیې د وړې او منځنۍ 

سوداګرۍ شرکت ترمنځ یو هوکړه لیک 

السلیک شوی
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حکومت د روسیې رشکتونو ته بلنه ورکړه ترڅو 

“په هندوستان کې د صنعتي دهلیزونو، پشمو ل 

د سړکونو او اورګادي زیربنا، ځیرک ښارونو، د 

واګونونو جوړولو په پراختیا او د ترانسپورت او 

لوجستیک د یوه ګډ رشکت په جوړولو کې برخه 

واخيل.” روسیې بیا په خپل وار رسه په هندوستان 

کې د ګډو پروژو د پلې کیدلو لپاره د مالیې ټولولو 

خپل تخصص وړاندې کړ او په هندوستان کې د 

چټک اورګاډي د احتاميل نړیوالې سیايل کوونکې 

داوطلبي کې خپله لیوالتیا څرګنده کړه. د سفر 

په ترڅ کې، د هندوستان د ميل کوچنیو صنعتونو 

رشکت او د روسیې د وړو او منځنیو سوداګرۍ 

رشکت ترمنځ یو هوکړه لیک هم السلیک شو.

ساینس او تیکنالوژي
دواړو لورو د ساینس او تیکنالوژۍ د همکارۍ 

پراخیدلو پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او د 

ساینس او تیکنالوژۍ په برخو کې د هندوستان – 

روسیې د 10 کاري ډلې جوړیدلو هرکلۍ یې وکړ. 

دغه غونډه په ګډه رسه د هندوستان د ساینس او 

تیکنالوژۍ ادارې او د روسیې فیدراسیون د لوړو 

زده کړو وزارت لخوا د 2018 د فربورۍ په میاشت 

کې مدیریت شوې وه. دواړو مرشانو د هندوستان د 

ساینس او تیکنالوژۍ ادارې او د روسیې فیدراسیون 

د ابتدايي څیړنو د بنسټ ترمنځ د بریايل ګډ کار 

ستاینه وکړه، دغو دواړو بنسټونو په 2017 کې په 

ابتدايي او عميل ساینس کې د 10 کلونو لپاره ګډې 

څیړنې بشپړې کړې.

د ګډې اعالمیې پربنسټ، دواړو هیوادونو 

دا موافقه هم کړې ترڅو د مالومايت او اړیکو 

تیکنالوژۍ په برخو کې همکاري پراخه کړې، او د 

نورو کارونو ترڅنګ ځانګړۍ ټینګار د “بریښنايي 

صدراعظم مودي له ولسمرش پوتین رسه مطبوعايت اعالمیه وړاندې کوي

دواړو هیوادونو پردې هم موافقه کړې 

ترڅو د مالوماتي او اړیکو تیکنالوژۍ 

په برخو کې همکاري پراخه کړي
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آزادې موافقې هم د خربو له پیلولو څخه هرکلۍ 

وکړ. هغوی د دغې موافقې د خربو د پروسې 

د ګړندۍ کولو غوښتنه وکړه. ګډه اعالمیه دا 

هم وايي چې “دواړو هیوادونو د ګډ مطالعايت 

کمیسیون ستاینه کړې ترڅو سوداګرۍ او 

اقتصادي اړیکو او د پانګونې همکارۍ لپاره د 

عمل ګډې سټراتیژۍ باندې کار وکړي.” د دغه 

کار پرمخ وړلو لپاره، هغوی د هندوستان د بهرنۍ 

سوداګرۍ انسټیتوت او د ټولې روسیې د بهرنۍ 

سوداګرۍ اکادمي ونومولې.

د هغوی د خربو په ترڅ کې، صدراعظم مودي 

او ولسمرش پوتین د هندوستان د حکومت لخوا 

د هندوستان حکومت د پانګونې نوښت د هغو 

کارونو ستاینه کړې ترڅو په هندوستان کې د 

روسیې د پانګونې لپاره ال نورې آسانتیاوې برابرې 

کړي. هغوی د روسیې د فیدراسیون د اقتصاد 

او پراختیا وزارت لخوا د یوې واحدې کړکۍ د 

خدماتو پیلولو ستاینه هم وکړه، ترڅو په روسیې 

کې هندوستاين رشکتونو ته آسانتیاوې برابرې يش. 

د ګډې اعالمیې پربنسټ دواړو لورو د میتالورژي، 

کان کیندنې، بریښنا، مالومايت تیکنالوژۍ، 

اورګاډي، درملو، کیمیاوي توکو، موټرو، زیربنا، 

هوايي چلند، فضا او نورو برخو کې د لومړیتوب 

پانګونې پروژو د پلې کیدلو د پرمختګونو بیاکتنه 

هم وکړه. پردې برسیره، هندوستان خپله لیوالتیا 

ښودلې ترڅو له روسیې څخه کیمیاوي رسه 

وارد کړي او دواړو لورو د املونیم په سکټور کې 

همکارۍ او ګډ کار ډیر مهم بللی دی.

لدې کبله چې د دواړو هیوادنو لپاره د زیربنا 

پراختیا ډیر د اهمیت وړه ده، د هندوستان 

صدراعظم مودي 

او ولسمرش پوتین 

د هیتانو په کچه 

په غونډه کې

دواړو لورو د یورو آسیا د اتحادیې او 

هندوستان ترمنځ د آزادې سوداګرۍ 

موافقې خبرو پیل څخه هرکلۍ کړی
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اعالمیه وړاندې کوله وویل، “زمونږ ځانګړې 

سټراتیژیکې ملګرتیا په دوامداره توګه له دوامدارو 

نونسو غونډو څخه نوي انرژي او الرښوونه السته 

راوړي. او په نړیوالو موضوعګانو کې زمونږ همکارۍ 

یوه نوې مانا او موخه موندلې ده”.

د همکارۍ په برخه کې هندوستان او روسیې تل پر 

خپلو ژمنو ټینګار کړی ترڅو د څو اړخیزوالی ځواکمن 

کيدو په لور حرکت وکړي. د هندوستان صدراعظم 

پدغه برخه کې وویل، “زمونږ هیوادونه د ګرځندوی، 

په افغانستان او ایندو – اوقیانوسیې د پرمختګونو، 

د اقلیم بدلون، سیمه ایز سازمانونه لکه د شانګهای 

همکارۍ سازمان، بریکس او څو اړخیزو سازمانونه 

لکه د جي 20 او آسیان په هکله د همکارۍ په 

برخه کې ګډې ګټې لري. مونږ موافقه کړې ترڅو 

په نړیوالو بنسټونو کې خپلې ګټورې همکارۍ او 

همغږۍ ته دوام ورکړو.”

اقتصاد او سوداگري
دواړو مرشانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، 

اقتصاد، ساینس، تیکنالوژۍ او کلتوري همکارۍ د 

هیوادونو ترمنځ د گډ کمیسیون د 23 غونډې چې 

د سپتمرب په میاشت کې په مسکو کې تررسه شوې 

وه هرکلۍ وکړ، او ویې ویل چې دواړه هیوادونو د 

هغې موخې السته راوړلو لپاره ښه پرمختګ کړی 

ترڅو دوه اړخیزه پانګونه تر 2025 پورې نږدې 

30 میلیاردو ډالرو ته ورسوي. د ګډې اعالمیه 

پربنسټ، دواړو لورو د یورو آسیا د اقتصادي 

اتحادیې او د هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ پر 

له ښی خوا کیڼ خوا ته: صدراعظم مودي د اکتوبر په 5 په نوي ډهيل کې د هندوستان – روسیې د سوداګرۍ په غونډه کې خپله وینا کوي؛ ولسمرش پوتین د هندوستان 

له ولسمرش رام نات کوویند رسه

د هندوستان حکومت د روسیې 

شرکتونو ته بلنه ورکړې ترڅو د 

هندوستان د صنعتي سکټور په پراختیا 

کې برخه واخلي
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د اکتوبر په 5 تر 6 د هندوستان – روسیې د دوه 

اړخیزې کلنۍ غونډې لپاره د ولسمرش والدمیر 

پوتین رسمي سفر د هندوستان او روسیې ترمنځ 

له پخوا دوستانه دوه اړخیزې اړیکې نورې هم 

ځواکمنې کړې. د ولسمرش پوتین په اجندا کې د 

هندوستان له صدراعظم نریندرا مودي رسه رسمي 

خربې او د هندوستان له ولسمرش رام نات کوویند 

رسه یوه لیدنه او نورې رسمي بوختیاوې شامل وې. 

وروسته لدې چې هغه د اکتوبر په 4 نوي ډهيل ته 

راغی، ولسمرش پوتین په لوک کالیان مارګ کې 

له صدراعظم مودي رسه ولیدل، وروسته بیا په 

راتلونکي سهار د حیدرآباد په کور کې هغوی له 

یو بل رسه ولیدل. 

همکاري سټراتیژیکه 
د هغې ګډې اعالمیې پر بنسټ چې د هندوستان 

د بهرنیو چارو وزارت لخوا له وړاندې خپره شوې، 

ویيل چې د سفر په ترڅ کې دواړو هیوادونو 

یوځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې 

سټراتیژيکې ملګرتیا ټینګار وکړ. هغوی وویل چې 

دا ملګرتیا کوالی يش د نړۍ په سولې ساتنې او 

ثبات کې مهمه ونډه ادا کړي او هغوی د سولې 

ساتنې لپاره د خپلو ګډو مسؤلیتونو په هکله 

پوهیږي. صدراعظم مودي  کله چې د ولسمرش 

والدمیر پوتین د سفر په ترڅ کې مطبوعايت 

هندوستان او روسیه ژمن دي ترڅو 

د څو اړخیزوالي ځواکمن کولو پر 

لور حرکت وکړي

د هندوستان 

د بهرنیو چارو 

وزیره سوشام 

سواراج د راتلو 

په وخت کې 

ولسمرش پوتین 

ته ښه راغالست 

وايي
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د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمرش والدمیر پوتین رسه په نوي ډهيل کې د حیدرآباد په کور کې

سټراتیژي
د روسیې ولسمرش والدمیر پوتین د هندوستان – روسیې د 19 کلنۍ دوه اړخیزې 

غونډه لپاره د اکتوبر په 5 تر 6 د یوه رسمي سفر لپاره هندوستان ته راغی، 
دغه دوه اړخیزه غونډه د دې لپاره ده ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ دوامداره 

سټراتیژیکه او اقتصادي ملګرتیا ځواکمنه کړي.

سوداګري او
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له غړو رسه هم ولیدل، او وروسته یې د قزاقستان له 

صدراعظم بختیزان سګینتایوف رسه هم ولیدل.

د قرغز جمهوریت
د هغې مطبوعاتې اعالمیې په بنسټ چې د 

هندوستان حکومت د بهرنیوچارو وزارت لخوا 

خپره شوې، وروسته لدې چې د بهرنیو چارو وزیره 

سوشام سواراج د ایيس کول په سیمه کې چولپان 

آتا ته راغله، د دې هیواد له ولسمرش سورونبای 

جینبیکوف رسه یې ولیدل او د بهرنیو چارو له وزیر 

ایرالن عبداالیوف رسه یې یو شمیر “رسي او پراخې” 

غونډې درلودې.

د غونډو په ترڅ کې په یو شمیر دوو اړخیزو 

موضوعګانو باندې خربې وشوې، او مرشانو د 

همکارۍ برخو په یو شمیر موضوعګانو باندې 

خربې وکړې. د هغې مطبوعايت اعالمیې پر بنسټ 

چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې پدغو 

کې، “سیايس او پارملاين تبادلې، پوځي او امنیتي، 

ساینيس او تیکنالوژي، اقتصادي، روغتیا او 

ګرځندوي ]سکټورونه[” شامل دي. د هندوستان د 

بهرنیو چارو وزیرې پدې هکله هم د قرغز جمهوریت 

ته مبارکي وویله چې په 2018 -19 کې به د شانګهای 

د همکارۍ شورا ریاست ولري. هغې یوځل بیا پردې 

ټینګار وکړ چې په 2019 کې به د شانګهای سازمان 

د بریايل غونډې لپاره بشپړ مالتړ وړاندي کړي، د 

دې غونډې او نورو لیدنو کوربه به قرغزستان وي.

ازبکستان
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې مرکزي آسیا ته 

د خپل سفر په پای کې د اګست په 4 د ازبکستان 

پالزمینې تاشکند ته راغله. د هغې په اجنډا کې 

اصيل موضوع د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر، 

عبدالعزیز کامیلوف رسه په یو شمیر موضوعګانو 

لکه سوداګري، اقتصاد، امنیت او دفاع، روغتیايي 

پاملرنه، کرنه، ګرځندوی، درمل، کلتور او نورو 

موضوعګانو باندې پراخې خربې وې. 

کله چې هغه په ازبکستان کې وه، د بهرنیو چارو 

وزیرې سواراج له ایندولوجیستانو او پدې هیواد کې 

د هندوستان ټولنې له غړو رسه هم لیدنې درلودې. 

وروسته بیا هغې د هندوستان د پخواين صدراعظم 

الل بهادر شاسرتي په یادګار باندې د ګالنو ګېډۍ 

کېښودله.

د بهرنیو چارو وزیره 

سواراج په تاشکند 

کې د ازبکستان له 

صدراعظم عبدالله 

آریپوف رسه لیدنه کوي
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د هغې د مطبوعاتې اعالمیې په وخت کې، د بهرنیو 

چارو وزیرې سوشام سواراج د دواړو هیوادونو د وګړو 

ترمنځ د اړیکو پر اهمیت باندې هم ټینګار وکړ، 

هغې پدې برخه کې د هندوستان پریکنده ګام ته 

اشاره وکړه چې هندوستان له وړاندې اخیستی او د 

سږکال له فربورۍ څخه به د قزاقستان وګړو لخوا د د 

ګرځندوی هڅونې لپاره بریښنايي ویزه برابره کړي.

دواړو مرشانو په دفاعي او امنیتي برخو کې د 

همکارۍ زیاتوايل په هکله په خپلو ژمنو ټینګار 

وکړ، او ویې ویل چې د قزاقستان د اردو ځواکونو 

یوې قطعې پدې وروستیو کې د سولې ساتنې په 

برخه په هندوستتان کې مترینونه تررسه کړي، او د 

هندوستان د اردو یو ګرځنده متریني ټیم په اوس 

وخت کې په املايت کې د قزاقستان د کارکوونکو 

الندې مترین کوي. د بهرنیو چارو وزیرې سوشام 

سواراج پردې ټینګار وکړ چې دواړو هیوادونه 

د کلونو په ترڅ کې په ټولو اړوندو دوو اړخیزو 

او څو اړخیزو برخو کې پرمختګونه کړي دي. 

هندوستان او قزاقستان له 2009 څخه سټراټیژیک 

ملګري دي. 

د هغې د سفر په ترڅ کې، د هندوستان د بهرنیو 

چارو وزیرې په قزاقستان کې د هندوستان د ټولنې 

د بهرنیو چارو وزیرې سواراج د 

قرغزستان جمهوریت ته مبارکي 

وویله چې په 2018-19 کې به د 

شانګهای همکاري شورا ریاست کوي

له کیڼ خوا ښی خوا ته: د بهرنیو چارو وزیره سواراج د قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیر ایرالن عبداالیوف رسه لیدنه کوي؛ د بهرنیو چارو وزیره 

سواراج د قرغزستان له ولسمرش سورونبای جینبیکوف رسه لیدنه کوي
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لومړۍ سفر د اګست له 2 تر 3 د قزاقستان 

جمهوریت و، وروسته بیا هغه د اګست له 3 تر 4 د 

قرغز جمهوریت ته والړه او خپل سفر یې د اګست 

له 4 تر 5 د ازبکستان په جمهوریت کې پای ته 

ورساوه، دا سږکال مرکزي آسیا ته د هندوستان د 

بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج لومړي سفرونه 

و. د دې سفرونو موخه دا وه ترڅو لدې سیمې رسه 

د هندوستان بوختیا پراخه يش. پدې سفر کې په 

یو شمیر سیمه ایزو، نړیوالو او دوو اړخیزو ګډو 

موضوعګانو باندې خربې وشوې، دغې لیدنې د دې 

سبب شوې ترڅو د هندوستان او نږدې ګاونډویو 

هیوادونو رسه اړیکي نورې هم زیايت يش. 

قزاقستان
“هندوستان غواړي ترڅو له قزاقستان رسه خپلې 

دوستانه اړیکي نورې هم ځواکمنې او پراخې کړي،” 

د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج دا خربې 

قزاقستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له رسنیو رسه 

وکړې. وروسته لدې چې د قزاقستان پالزمینې 

استانه ته راغله، هغې د دې هیواد د بهرنیو چارو 

له وزیر کایرت عبدالرحامنوف رسه دوه اړخیزې 

خربی درلودې. پدغه غونډه کې دواړو مرشانو 

د نورو موضوعګانو ترڅنګ له قزاقستان رسه د 

هندوستان د ملګرتیا په هکله خربې وکړې، “ترڅو د 

نوي تولیداتو لپاره مارکیټونه پیدا کړي، د دودیزو 

تولیداتو له سوداګري څخه نوري برخې پیدا کړي 

ترڅو د دواړو هیوادنو ترمنځ په سوداګري کې نوی 

خوځښت رامنځ ته يش”. د کرنې، کیمیاوي توکو، 

خوراکي توکو پروسس، انرژي او درملو برخو کې د 

زیاتې بوختیا په هکله هم خربې وشوي.

د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشما 

سواراج د مرکزي آسیا هیوادونو قزاقستان، 

قرغزستان او ازبکستان ته خپل رسمي 

سفرونه ترسره کړل

د بهرنیو چارو 

وزیره سواراج 

د قزاقستان له 

صدراعظم باختیزان 

ساګینتایف رسه 

لیدنه کوي
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د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشام سواراج د 2018 د اګست په 2 د قزاقستان پالزمینې استانه ته راځي

د آسیا په زړه کې د هندوستان دپلوماتیک شتون ټینګولو لپاره، د 
هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج د 2018 د اګست له 2 

تر 5 دې سیمې ته درې سفرونه تررسه کړل

د آسیا زړه
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وکړي، خو هغوی دا کار ونکړ. هندوستان ته د هغوی 

ژمنه، د یوه آزاده، خپلواکه، د ټولو لپاره یو هندوستان 

د هغوی موخه وه. دا زما لپاره د خوښی ځای دی ترڅو 

د اګست په 9 “د هندوستان په ورځ” په راشرتاپتي 

بهاون کې د آزادۍ د دغو مبارزینو ویاړ پرځای کړم.”

هغه د هندوستان میرمنو ته سالم وکړ، او ویې ویل 

چې هغوی د هندوستان په ټولنه کې ځانګړی ځای 

لري. “زمونږ په هیواد کې د آزادۍ پراخوالی زمونږ 

په هیواد کې تر ډیري کچې د میرمنو د آزادي په مانا 

ده. دا رښتیا خربه ده که مونږ یې د مور، خویندې، 

لورګانو یا په ساده توګه د میرمنو په توګه ګورو، هغوی 

د خپلې خوښې ژوند مستحق دي، او د هغه فرصت 

او امنیت لیاقت لري ترڅو خپلو موخو ته ورسیږي. 

هغوی کوالی يش دا کار زمونږ د کورنیو د مرشانو په 

توګه وکړي یا زمونږ د لوړو زده کړو یا کاري ځواکونو 

کې د اړینو نوي زده کوونکو په توګه تررسه کړي. 

هغوی باید خپله انتخاب وکړي؛ د یوه هیواد او د یوې 

ټولنې په توګه مونږ باید دا وګورو چې هغوی دا حق او 

دا توان لري ترڅو خپل انتخاب وکړي.”

هغه دا هم وویل چې د هیواد ځوانان “د هندوستان 

د هیله مندۍ” استازیتوب کوي. د هندوستان د نن 

ورځې ځوانانو د هڅونې او مالتړ په هکله هغه وویل 

چې دا هیواد د هندوستان د آزادۍ هڅو د اصولو 

ویاړ سايت.

د هندوستان د پوځي ځواکونو کارکوونکي د صدراعظم مودي لپاره راځي ترڅو د ویاړ ګارد معاینه کړي

چینای، تامیل نادو
یوې زده کوونکې د خپلواکۍ د 

ورځې لپاره یې خپل د الس ورغوۍ 
رنګ کړی ترڅو له طبیعت رسه ګډ 

ژوند وهڅوي.

رسینګر، جمو او کشمیر
د کشمیري انجونو یوه ډله په شیري 

کشمیر سټدیوم کې د خپلواکۍ 
ورځې لپاره یوه اجرا تررسه کوي.

جایپور، راجستان
کلیوايل هرنمندان د ساوای 
مانسینګ په سټدیوم کې د 

خپلواکۍ ورځې لپاره یوه اجرا 
تررسه کوي.

په ټول هندوستان 
کې ملانځنې
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وکړ چې هندوستان به په نړۍ کې څلورم هیواد وي چې 

دا کار کوي.

د هغه د وینا بله مهمه برخه دا وه کله چې هغه د 

پرادهان مانرتي جان اروګیا ابهیان اعالن وکړ، چې د 

سږکال د سپتمرب په 25 پیل شوی. دا هغه طرحه ده 

چې د 100 کروړو کورنیو ته د روغتیا بیمې لپاره الرسۍ 

برابروي، چې په هرکال کې به د5,00,000هندوستاين 

کلدارو په ارزښت روغتیايي پوښښ السته راوړي.

د ولسمرش وینا
د هندوستان ولسمرش رام نات کوویند د خپلواکۍ د 

ورځې په ماښام یې د نوي ډهيل له راشرتاپتی بهاون 

څخه د تلویزیون له الرې هېواد ته خپله وینا وړاندې 

کړه. لکه صدراعظم مودي، هغه هم د هندوستان د 

آزادۍ مبارزینو ستاینه وکړه، او ویې ویل، “هغوی د 

بې ساري غیرت او فکر نارینه او ښځینه و. هغوی د 

هندوستان د هرې سیمې و، د ټولنې د هرې برخې، د 

ټولو ټولنو او د ټولنیزو او اقتصادي ډلو و. هغوی کوالی 

شول په آسانۍ رسه د خپلو شخيص ګټو لپاره مصلحت 

د ملانځنو په ورځ 

د هندوستان د ټولو 

میرمنو د سوات ټیم د 

رسې کال د خوندیتوب 

لپاره والړ دي

کولکته، غريب بنګال
میرمنې پولیس کارکوونکې د 
خپلواکۍ ورځې لپاره د رسم 

ګذشت مترین کوي.

آالباد )اوس پرایاګاري(، 

اوتراپردیش
زده کوونکي د خپلواکۍ ورځې په 

ماښام یوه مجسمه جوړوي.

آګارتاال، ترایپوره
د ښوونځي زده کوونکي د 

خپلواکۍ د 72 ورځې ملانځنو 
لپاره یوه اجرا تررسه کوي.

په ټول هندوستان 
کې ملانځنې
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جالیانواال باغ له عمومي وژنې څخه یې یادونه وکړه، چې 

په 2019 کې به خپل 100 کلونو بشپړ کړي، او د دغې 

تراجیدي قربانیانو ته یې سالم وکړ. 

هغه وویل چې هندوستان اوس د نړۍ شپږم لوی 

اقتصاد دی، او په یو شمیر برخو کې د پرمختګونو رسعت 

ستاینه وکړه. هغه ډیریو کلیو ته د بریښنا، د تشنابونو 

جوړولو، غازو اړیکو، او نورو یادونه هم وکړه. صدراعظم 

مودي د هغو مهمو پریکړو په هکله چې حکومت پدې 

وروستیو کې تررسه کړي، پشمول د جي اسی ټي، د بزګرو 

او یوې رتبې یو تقاعد لپاره د لوړ ایم ایس پي، او دا چې د 

لوړ لومړیتوب په توګه د ميل ګټو ساتنې د مهمو پریکړو 

په هکله هم خربې وکړې. د هغه د وینا مهمه برخه دا وه 

کله چې هغه د ګاګان – هندوستان، د هندوستان لومړي 

انسان لرونکي فضايي ماموریت اعالن وکړ، دا ماموریت 

به په 2022 کې تررسه يش، او د دې هیواد له خپلو 

امکاناتو به کار واخیستل يش. صدراعظم مودي ټینګار 

صدراعظم مودي 

په رسې کال کې د 

بیرغ له پورته کولو 

وروسته خلکو ته 

الس پورته کوي

ګواهايت، آسام
یوه انجلۍ د خپلواکۍ د ملانځلو 

په ورځ په یوه کلتوري پروګرام کې 
برخه اخيل او خاندي.

اتاري، پنجاب
د خپلواکۍ په ورځ د اتاري – 

واګه په رسحد کې خواږه خواړه 
تبادله کیږي.

پوري، اودیشا
د خپلواکۍ ملانځنو په ویاړ 
د شګو هرنمند سودارشان 
پاتنایک یو سرت اثر جوړ کړ.

په ټول هندوستان 
کې ملانځنې
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21 فیرونو رسه د هیواد د بیرغ اوچتیدل تررسه شول. 

د 1947 د اګست په 15 پنډیت جواهرالل نیهرو د 

هندوستان لومړنۍ صدراعظم و چې په تاریخي کال یې 

د هندوستان ميل بیرغ پورته کړ، او نړۍ ته یې وویل 

چې هندوستان اوس یو آزاده هیواد دی. په 2018 

کې 71 کلونه وروسته صدراعظم مودي د دریو رنګونو 

بیرغ پورته کړ او هیواد ته یې خپله وینا تررسه کړه، او 

د سرتو مرشانو او د آزادۍ مبارزینو ستاینه یې وکړه، 

هغو کسانو چې د هندوستان آزادي السته راوړلو رسه 

یې مرسته کړې. 

سږکال په رسه کال کې د ملانځنې مهمه برخه دا وه 

چې د لومړي ځل لپاره د ټولو میرمنو د سوات ټیم ته 

د دغې ساحې د ساتنې مسؤلیت ورکړ شوی و.

د صدراعظم وینا
د هندوستان صدراعظم چې د شاعر سوبرامنیان 

بهاريت له قوله یې نقل کاوه وویل چې هندوستان 

کوالی يش نړۍ ته له ولچکونو څخه د آزادي الر 

وښيي، صدراعظم دا تایید کړه چې دا هیواد په ډیر 

ډاډ رسه پرمخ روان دی. هغه د ناویکا ساګر پاریکراما 

د یاد وړ السته راوړنې خربې وکړې چې په آی این اس 

وي تاریني کې د هندوستان د شپږو بحري ځواکونو د 

صاحب منصبانو لخوا د ځمکې پرشاوخوا راتاویدل و، 

او د ایوریست پرغره باندې د هندوستان د ميل بیرغ 

رپیدلو په هکله هم خربې وکړې. هغه د هندوستان د 

ملیشه او پولیس ځواکونو په هکله خربې وکړې، او د 

په سرکې کال کې د ویاړ ګارد د پوځ، 

بحري ځواکونو، هوايي ځواکونو او ډهلي 

پولیسو څخه د یوه صاحب منصب او 24 

عسکرو څخه ترکیب شوی و

صدراعظم مودي د ملانځنو په ترڅ کې د ویاړ ګارد معاینه کوي
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که مونږ آزادي له سیايس پلوه په لنډه توګه تعریف 

کړو، بیا د 1947 د اګست 15 د پای ملانځنه ده. 

دا هغه ورځ ده چې د امپراطوري ځواک پروړاندې 

د سیايس مبارزې پایله زمونږ د خپلواکي ورځ وه. 

خو آزادي یوه ډیره پراخه مانا لري. دا یوه ثابته او 

محدوده مانا نده. آزادي یوه دوامداره او سخته هڅه 

ده. له 1947 څو لسیزې وروسته، مونږ هریو کوالی 

شو ترڅو د د خپلواکۍ د آزادۍ عسکر په توګه ونډه 

تررسه کړو. مونږ دا کار کوالی شو که مونږ د خپلو 

هندوستاين وګړو او ګران هندوستان لپاره د آزادۍ 

او فرصتونو پويل پراخې کړو. یوځای مونږ کوالی شو 

په خپل هیواد کې له خپلو وګړو رسه مرسته وکړو. 

یوځای مونږ کوالی شو خپل ځنګلونه او طبیعي 

میراثونه وساتو، مونږ کوالی شو د راتلونکو نثلونو 

لپاره خپل تاریخي آثار وساتو، مونږ کوالی شو خپل 

کلیوايل او ښاري ځایونه بیرته ورغوو. یوځای مونږ 

کوالی شو بې وزيل، نالوستي او نابرابري ختمه کړو. 

مونږ دا کار کوالی شو او باید یوځای یې تررسه کړو. 

لکه څرنګه چې د هندوستان ولسمرش رام نات 

کوویند دا خربې تاییدوي، په هندوستان کې د 

خپلواکي ورځ ملانځنه یووازې په تیر کې د یوې 

شیبې ملانځنه نده، دا ملانځنه په ټول یووايل رسه 

د یوه هیواد د روحیې، تنوع، او خپلواکي ملانځنه 

ده. دا هغه ورځ ده چې د هیواد پرمختګ ملانځنه 

تررسه کیږي چې د کلونو په ترڅ کې السته راغلی او 

د دې هیواد د ژمنې ویاړ پرځای کوي ترڅو پرمخ د 

تګ خوځښت وسايت. د سږکال مراسم د هیواد په 

پالزمینه کې د صدراعظم مودي په رسمي توګه په 

رسې کال کې د ګارد معاینې رسه پیل کړل، پدغه 

ګارد کې یو صاحب منصب او 24 عسکر له هریو 

پوځ، بحري ځواکونو، هوايي ځواکونو او د ډهيل 

له پولیسو شامل و. د پوځ ترکیب د لومړي ګورکه 

ټوپکچیانو له پنځم کنډک څخه راغيل و. وروسته 

بیا د 2281 ځمکني توپچي لخوا )مراسمي( توپ له 

د هندوستان 

صدراعظم نریندرا 

مودي  د خپلواکۍ د 

72 ورځې ملانځنو په 

ترڅ کې له کوچنیانو 

رسه خربې کوي

مونږ د یو شمیر ډیرو 

مثبتو پرمختګونو په 

ترڅ کې په یوه ډیر 

مثبت چاپیریال کې د 

خپلواکۍ ورځ لمانځو

د خپواکۍ پدې ورځ 

کې چې د ګاندهي جي 

150 کلیزې ته ډیره 

نږدې ده، راځئ چې 

مونږ ټول د هغه نظرونه 

او خبرې تعقیب کړو

نریندرا مودي

د هندوستان صدراعظم

رام نات کوویند

د هندوستان ولسمرش
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د 2018 د اگست په 15 هندوستان د وطنپالنې په ډیري مینې او د خپلو 
اتالنو ارواح ته د سالم رسه د خپلې خپلواکي 72 ورځ وملانځله

لیکواله: وینایک سوریا سوامي

آزادي ته سالم
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د ښار د ساندتون د کنفرانسونو په تاالر کې 

رسه یوځای شول، ترڅو په یو شمیر دوو اړخیز 

مهمو موضوعګانو باندې خربې وکړي. پدغو 

موضوعګانو کې د څلورم صنعتي بدلون، څو 

اړخیزوالۍ او نړیواله حکومتويل، روغتیا او 

واکسینونه، دوامداره پراختیا، د ښځو ځواکمن 

کیدنه شامل وې. صدراعظم مودي او نورو 

مرشانو په یوې رسې غونډه کې، عمومي غونډه 

کې، د مرشانو په تفریحي ځای کې، د افریقا له 

نورو مرشانو رسه خربو او د نړۍ له مرشانو رسه 

په خربو کې برخه درلوده.

د جوهانسبورګ اعالمیه
په تیره لسیزه کې د بریکس ودې ته په کتو رسه، 

چې ډیری السته راوړنې یې درلودې، د ټولو غړو 

هیوادونو مرشانو یوځل بیا پر بریکس ټینګار وکړ. 

“هغوی د دوه اړخیز احرتام، خپلواکې مساواتو، 

دیموکرايس، ټولیزوايل او د همکاري ځواکمنتیا 

اصولو ستاینه وکړه،” د جوهانسبورګ د اعالمیې 

د برخې په توګه، هغوی ټینګار وکړ چې هغوی 

ژومن دي ترڅو “څو اړخیزوالۍ او په نړیوالو 

اړیکو کې د قانون حاکمیت ځواکمن کړي، او 

دا چې یوه عادالنه، مساوي، دیموکراتیکه او د 

استازیتوب نړیوال حاکمیت ته وده ورکړي”. 

مرشانو دا هم ومنله چې د بریکس د میرمنو 

غونډه او د بریکس میرمنو سوداګرۍ ایتالف هم 

تاسیس کړي. د بریکس 11 غونډه به په 2019 

کې په برازیل کې تررسه يش.
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د دغې غونډې موضوع “بریکس په افریقا کې 

وه: په 4 صنعتي بدلون کې د ټولیزې ودې او 

ګډې سوکايل لپاره همکاري”، د بریکس 10 

غونډه د 2018 د جوالی له 25 تر 27 د سویيل 

افریقا په جوهانسبورګ کې تنظیم شوې وه. د 

هندوستان صدراعظم نریندرا مودي او د بریکس 

هیوادونو مرشانو )برازیل، روسیه، هندوستان، 

چین او سویيل افریقا( د سویيل افریقا د پالزمینې 

د بریکس هیوادونو 

مرشانو کورنۍ د 

سویيل افریقا د 

جوهانسبورګ د 

بریکس د خربو په 

غونډه کې

د بریکس 10 غونډې د سویيل افریقا په جوهانسبورګ کې د بریکس پنځه هیوادونه رسه 
یوځای کړل. مونږ تايس ته د دغې غونډې په هکله عمومي مالومات درکوو

د بریکس لپاره

سوکايل راوړل
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ورکوي. دا هغه سیمه ده چې سوداګري او پانګونه یې 

وده کوي. مونږ د نوښتونو د زیاتیدو شاهدان یو. مونږ 

په هندوستان کې د افریقا له هرې بریا څخه خوشاله 

کیږو، ځکه چې مونږ له یوبل رسه ژورې اړیکې لرو.” 

دهغه د دوو ورځو په سفر کې، صدراعظم مودي له 

یوګاندا رسه د یو شمیر بیالبیلو بوختیاو اعالن وکړ. 

د بهرنیو چارو وزارت لخوا یوه خپره شوې اعالمیه 

وايي چې پدغو بوختیاو کې په جینجا کې چیرته چې 

د مهامتا ګاندهي ایرې د نیل په دریاب کې ډويب 

شوي، د مهامتا ګاندهي د میراث مرکز تاسیس 

کول، د هندوستان د پوځ روزنې په بنسټونو کې په 

دفاعي ځواک کې د یوګاندا د خلکو روزنه شامل وه. 

د هندوستان صدراعظم چې په ختیځې افریقا کې د 

یوګاندا ونډې ته ډیر اهمیت ورکوي، د ختیځې افریقا 

د ټولنې )اي اې يس( ته د 929,705امریکايي ډالرو 

مايل مرستې مالتړ اعالن هم وکړ، په اوس وخت کې 

د دې بنسټ مرشي یوګاندا کوي. هغه دې هیواد ته 

88 وسایط هم ډالۍ کړل، 44 د ختیځې افریقا ټولنې 

د ملکي ګټې اخیستنې او 44 د یوګاندا حکومت ګټې 

اخیستنې ته ډالۍ کړل.

لدې هیواده تر تلو وړاندې، صدراعظم مودي 

ولسمرش موسیویني ته بلنه وړاندې ورکړه ترڅو 

هندوستان ته سفر وکړي، او د یوګاندا ولسمرش هم دا 

بلنه ومنله.

سویيل افریقا
سویيل افریقا ته د صدراعظم مودي د سفر په اجندا 

کې مهمه موضوع د جوالی له 25 تر 27 د بریکس 

10غونډه وه. او په اجندا کې د بریکس د غونډې 

ترڅنګ د سویيل افریقا له ولسمرش سیریل راماپهوزا 

او ګډون کوونکو هیوادونو رسه خربې او دوه اړخیزې 

لیدنې هم شامل وې.
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دواړو مرشانو دهندوستان او یوګاندا ترمنځ د 

اقتصادي او سوداګریزو پر ځواکمن کولو ټینګار 

وکړ. په ځانګړې توګه هغوی د دوه اړخیزې 

سوداګري اړیکو لپاره د سوداګرۍ برخې او د 

خصويص برخې پانګونې پراخولو باندې خربې 

وکړې. 

د صدراعظم مودي د سفر مهمه برخه د یوګاندا 

په پارملان کې یوه وینا وه، او دا د هندوستان د 

صدراعظم لخوا پدغه پارملان کې لومړنۍ وینا 

وه چې په هندوستان او افریقا کې په ژوندۍ بڼه 

د تلویزیون له الرې خپره شوې. هغه وویل، “نن 

هندوستان او افریقا د یوې ښې راتلونکې په رس کې 

د ډاډمن، امن، ځوان، نوښتګر او فعالو خلکو په 

توګه والړ دي. هندوستان او افریقا د مخ په ډیریدو 

د جنسیت مساواتو، زده کړې او روغتیا معیارونو 

شاهدان دي، او خپلې زیربنا او اړیکو ته پراختیا 

له افریقا رسه د هندوستان بوختیاوي د 10 اصولو 
پر بنسټ دي:

لومړی، افریقا به زمونږ د لومړیتوبونو په رسه کې وي. مونږ به له افریقا رسه خپلې 
بوختیاوي پراخې او ژورې کړو. لکه څرنګه چې مونږ ښوديل، دا به دوامداره او 

منظم وي.

دویم، زمونږ د پراخیتايی ملګرتیا الرښوونه به زمونږ لومړیتوبونه کوي. دا به په 
هغه توګه وي چې ستايس لپاره آسانه وي، دا به ستايس توان آزاده کړي او ستايس 

د راتلونکو لپاره به خنډ ونه ګرځي. مونږ به د افریقا په استعدادونو او مهارتونو 
تکیه وکړو. مونږ به سیمه ایزې وړتیا ته وده ورکړو او هرڅومره چې کیدای يش 

سمیه ایز فرصتونو به منځ ته راوړو.

دریم، مونږ به خپل مارکیټونه پرانیستې وساتو او له هندوستان رسه به سوداګري 
آسانه او ښه کړو. مونږ به د خپلو صنعتکارانو مالتړ وکړو ترڅو په افریقا کې 

پانګونه وکړي.

څلورم، مونږ به له ډیجتيل بدلون رسه د دهندوستان له تجربو کار واخلو ترڅو د 
افریقا د پراختیا مالتړ وکړو؛ عامه خدمات ښه کړو؛ زده کړې او روغتیا ته پراختیا 
ورکړو؛ ډیجیتيل سواد زده کړه زیاته کړو؛ مايل بوختیا زیاته کړو؛ او منزوې شوې 

وګړي له عامو وګړو رسه یوځای کړو. دا به د ملګرو ملتونو د دوامدارې پراختیا 
موخو لپاره د پرمختګ لپاره یووزاې زمونږ ملګرتیا نه وي، خو مونږ د ډیجیتل په 

نړۍ کې د ځای پیدا کولو لپاره د افریقا ځوانانو ته هم روزنه ورکړو.

پنځم، افریقا د نړۍ 60 سلنه کرنیزه ځمکه لري، خو یووازې د نړۍ 10 سلنه 
تولید کوي. مونږ به له تايس رسه کار وکړو ترڅو د افریقا کرنه ښه کړو.

شپږم، زمونږ ملګرتیا به د اقلیم بدلون ننګونو لپاره د حل الرې پیدا کړي. مونږ به 
له افریقا رسه کار وکړو ترڅو یو عادالنه نړیوال اقلیمي نظام رامنځ ته يش؛ ترڅو 

طبیعي تنوع وساتل يش؛ او د بریښنا پاکې او اغیزمنې رسچینې وټاکل يش.

اووم، مونږ به د دهشتګردۍ او بنسټ پالنې رسه د مبارزې لپاره خپل همکاري 
او ګډې وړتیاوې ځواکمنې کړو؛ مونږ به خپله سایربي چاپیریال خوندي او امن 

وساتو؛ او د سولې ساتنې لپاره به د ملګرو ملتونو مالتړ وکړو.

اتم، مونږ به له افریقايي هیوادونو رسه کار وکړو ترڅو بحري الرې د ټولو هیوادونو 
د ګټو لپاره آزاده او پرانیستې وسايت. نړۍ د افریقا په ختیځې سمندري څنډو 

کې او د هندوستان سمندر په ځتیځ کې همکارۍ ته اړتیا لري او سیالۍ ته اړتیا 
نه لري. ځکه نو هندوستان د هندوستان سمندر د امنیت لپاره د هندوستان لید 
د همکارۍ او ټولو لپاره لید دی، او دا په سیمه کې د ټولو لپاره د امنیت او ودې 

یو لید دی.

نهم، او دا زما لپاره په ځانګړې توګه د اهمیت وړ ده: لکه څرنګه چې په افریقا 
کې د نړۍ بوختیا زیاتیږي، مونږ باید ټول یوځای کار وکړو ترڅو افریقا یوځل بیا 

د سیالۍ کوونکو لپاره د سیالۍ په ځای بدل نيش، خو دا ځای باید د افریقا د 
ځوانانو د روزنې په ځای بدل يش.

لسم، لکه څرنګه چې هندوستان او افریقا د استعامر حاکمیت پروړاندې په ګډه 
مبارزه وکړه، مونږ به د یوه عادالنه، استازي او دیموکراتیکې نړۍ حاکمیت لپاره 

یوځای کار وکړو، ترڅو په افریقا او هندوستان کې یو دریم وګړي یو غږ او ونډه 
ولري. د نړیوالو بنسټونو اصالحاتو لپاره د هندوستان خپله هڅه د افریقا لپاره له 

ورته ځایه بشپړه نده. دا به زمونږ د بهرنۍ تګالرې لپاره مهمه موخه وي.

د بریکس هیوادونو 

مرشان په 

جوهانسبورګ کې 

د بریکس په 10 

غونډه کې
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دحل الرې پیدا کړي. له لیدنو وروسته، ولسمرش 

کګامي د یوې ځانګړې میلمستیا کوربتوب وکړ، 

پدغه میلمستیا کې د رواندا لوړ پوري مرشان او 

پدې هیواد کې د هندوستان د ټولنې مهمو غړو 

ګډون کړی و. د سفر په دویمه ورځ صدراعظم 

مودي د کیګايل د ټول وژنې یادګار څخه لیدنه 

وکړه، او د 1994 قربانیانو احرتام لپاره یې پردغه 

ځای د ګالنو کیډۍ کیښودله. هغه د رویرو له 

ځانګړي کيل څخه هم لیدنه وکړه، دا د ګیرینکا 

پروګرام تر الندې د ولسمرش کګامي لخوا د ټولنیز 

مالتړ یو نوښت دی ترڅو له اقتصادي پلوه له بې 

وزلو وګړو رسه مرسته ويش. د سفر په ترڅ کې اته 

دوه اړخیزه هوکړه لیکونه هم السلیک شول، پشمول 

د په دفاعي، سوداګرۍ، لبنیاتو همکارۍ، کلتوري 

او کرنیزې برخو کې.

یوګاندا
صدراعظم مودي د جوالی له 24 تر 25 د یوګاندا 

هیواد ته خپل لومړنۍ سفر تررسه کړ، له هغه رسه 

د حکومت لوړ پوړي چارواکو هم ملګري و. وروسته 

لدې چې هغه ته تود هرکلۍ وویل شو، هغه د یوګاندا 

له ولسمرش یوویري کاګوتا موسیویني رسه د دوو 

اړخیزو خربو لپاره والړ.

صدراعظم مودي په رواندا کې د رویرو 

له ځانګړي کلي څخه لیدنه وکړه، دا د 

ګیرینکا تر پروګرام الندې د ولسمشر 

کګامي یو نوښت دی

صدراعظم مودي د یوګاندا له ولسشمر یوویري کاګوتا موسویني رسه
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پوړیهیت هم ملګری و. د هغه په اجندا کې مهمه 

موضوع د رواندا له ولسمرش پول کګامي رسه لیدنه، 

او د هیتاتو په کچه دوه اړخیزې خربې وې. د 

لیدنو په ترڅ کې دواړو مرشانو د دواړو هیوادونو 

ترمنځ د سټراتیژیکې ملګرتیا بیاکتنه هم وکړه.

صدراعظم مودي پردې ټینګار وکړ چې 

هندوستان له رواندا رسه خپلو اړیکو ته ډیر اهمیت 

ورکوي. د هندوستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت 

د خپرې شوې اعالمیې پربنسټ، صدراعظم مودي 

د ډیجیتل زده کړې په برخه کې د یوه کاري ځواک 

د جوړولو اعالن هم وکړ، لدې کار رسه به د رواندا 

د زده کړې برخه ډیره ګټه وکړي. یو بل مهم اعالن 

رواندا ته د هندوستان د زده کړې څیړنې د ميل 

شورا لخوا د 100,000 کتابونو او د زده کړې توکو 

لپاره د ډیجیتل کولو مالتړ وړاندې کولو ډآلۍ وه.

دواړو مرشانو پردې ټینګار وکړ ترڅو په ملګرو 

ملتونو او څو اړخیزو بنسټونو کې د هندوستان او 

رواندا ترمنځ همکاري وکړي، ترڅو وکوالی يش 

په اغیزمنه توګه هغو ستونزمنو موضوعګانو لکه 

د اقلیم بدلون، دهشتګردۍ او دوامدارې پراختیا 

ښی خوا ته: صدراعظم 

مودي په یوګاندا کې په 

یوې رسمي میلمستیا 

کې،

کښته: صدراعظم 

مودي د جوالی په 25 د 

یوګاندا په پارملان کې 

وینا کوي



|   جوالی – سپتمرب 2018       | wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   |       | 17جوالی – سپتمرب 2018  



|   جوالی – سپتمرب 2018       | wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   |       | جوالی – سپتمرب 2018  

همکاري

16

صدراعظم نریندرا مودي چې غواړي له افریقايي 

هیوادونو رسه دهندوستان دوستانه اړیکې نورې هم 

ځواکمنې کړي،  د 2018 د جوالی له 23 تر 27 د 

رواندا، یوګاندا او سویلې افریقا هیوادونو ته رسمي 

سفرونه تررسه کړل. پدې وروستیو کلونو کې د 

هندوستان او افریقايي هیوادونو ترمنځ په یو شمیر 

بیالبیلو برخو کې لکه سوداګري، او کرنې برخو کې 

بوختیا زیاته شوې ده، او دغو سفرونه د همکارۍ 

دغه روحیه نوره هم ځواکمنه کړی.

روواندا
دا د هندوستان د یوه صدراعظم لخوا روندا ته 

لومړنی سفر و، او صدراعظم مودي دې هیواد 

ته د جوالی په 23 راورسید، له هغه رسه یو لوړ 

کیڼ خوا ته: د 

هندوستان صدراعظم 

نریندرا مودي د رواندا 

په جیوسوزي کې د 

کیګايل د ټول وژنې په 

یادګار کې.

ښی خوا ته: صدراعظم 

مودي او د رواندا 

ولسمرش کګامي )له 

کیڼ خوا څخه اووم( د 

رویرو له ځانګړي کيل 

څخه لیدنه کوي

افریقا لپاره
صدراعظم نریندرا مودي د پنځو ورځو په ترڅ د افریقا دریو هیوادونو ته مهم 
رسمي سفرونه تررسه کړل، او ویې ویل چې هندوستان ژمن دی ترڅو لدغې 

قارې رسه خپل دوستانه دپلوماتیکې اړیکې نورې هم پراخې کړي

هندوستان د
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آزادي، الوتنو او له خنډ پرته په قانوين سوداګرۍ 

ژمنو باندې هم ټینګار وکړ.

راتلونکۍ
صدراعظم مودي د هندوستان په هکله ډاډمن دی 

چې “د کوریا – هندوستان” راتلونکې سټراتیژۍ 

ډله او د “هندوستان – کوریا د څیړنو او نوښت 

همکارۍ مرکز”، به تاسیس کړي، هغه وویل چې 

دا او نور هوکړه لیکونه د لیدنو په ترڅ کې السلیک 

شول، “او دا به زمونږ د راتلونکي همکاریو لپاره چې 

د څیړنو، نوښت او تشبث پر بنسټ ده یو بنسټیز 

کاري چوکاټ برابر کړي. د بهرنیو چارو وزارت د 

خپرې شوې اعالمیې پربنسټ، دواړو مرشانو په 

دواړو هیوادونو کې ساینيس بنسټونه، اکادمیک 

ټولنه او مسلکي خوانان وهڅول ترڅو په څیړنیزو 

او پراختیايي همکارۍ کې بوخت يش او تجربې 

رسه رشیکې کړي. دا به هغوی ته دا توان ورکړي 

ترڅو ګډې پراختیا، پشمول د په هغو برخو کې 

لکه د توکو ساینس، د تجدید وړ انرژي، روباتونه، 

روغتیايي ساینس او انجنیرۍ برخو کې نوي 

تیکنالوژۍ ته وده ورکړي.

دواړو مشرانو موافقه وکړه ترڅو د اي ډي 

سي ایف )د کوریا اقتصادي پراختیايي 

همکارۍ وجهي صندوق( پروژو د توان په 

هکله خبرې وکړي
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غونډو کې ورباندې خربې شوې. ولسمرش مون 

جای – این په نړیواله کچه د وسلو د نه پراخیدلو 

په برخو کې د هندوستان له ونډې اخیستلو مننه 

وکړه او صدراعظم مودي وویل چې که هندوستان د 

امتي وسلو د برابرونکو د ډلې غړۍ يش، دا هیواد به 

کار وکړي ترڅو د وسلو د نه پراخیدلو نړیوال رژیم 

ځواکمن کړي. د کوریا ولسمرش هم دا منيل چې 

هندوستان د کلونو په ترڅ کې د سیمې، پشمول د 

کوریا له جګړې وروسته د سولې ساتنې په برخه کې 

خپله ونډه ادا کړې. د بهرنیو چارو وزارت د خپرې 

شوې اعالمیې پربنسټ، دواړو مرشانو موافقه کړې، 

“ترڅو د دواړو هیوادونو د ځانګړو وړتیاو څخه په 

ګټې اخیستنې رسه په دفاعي او سټراتیژیکو برخو 

کې نور امکانات وپلټي او هڅې رسه همغږې کړي.” 

هندوستان او د کوریا جمهوریت به د دغو موخو 

لپاره کار وکړي ترڅو پوځي تبادلې، روزنې او تجربو 

رشیکولو، او د ګډو موخو لپاره څیړنو او پراختیا، 

پشمول د نوښتي تیکنالوژیو ته پراختیا ورکړې.” 

دواړو مرشانو چې د سوګالۍ او امنیت تړاونو ته 

یې اشاره کوله پردې هم ټینګار وکړ ترڅو د بحري 

کيڼ خوا ته: صدراعظم مودي او ولسمرش مون جای – این په نویدا کې د یوې بریښنايي رشکت 

تولیدي برخه په ګډه رسه پرانیزي؛ پورته: د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج د 

جوالی په 9 له ولسمرش مون جای – این رسه ولیدل

ولسمشر مون جای - این په سیمه کې د 

سولې ساتنې لپاره د هندوستان ونډې 

څخه مننه وکړه، پشمول  د کوریا له 

جګړې وروسته د سولې په هڅو کې
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او د کوریا جمهوریت د هغې دوه اړخیزې 

موخې لپاره دوه اړخیزې سوداګري ته پراختیا 

ورکړي ترڅو تر 2030 پورې $50میلیاردو ډالرو 

ته ورسیږي. 

د هندوستان صدراعظم او د کوریا ولسمرش 

پردې هم موافقه وکړه “ترڅو له یوبل رسه 

ملګرتیا وکړي او ګډه دوه اړخیزه اقتصادي 

وده تظمین کړي او په نړیوايل پراختیا کې 

برخه واخيل.” د دې موخې لپاره، هغه نوښتونه 

لکه “په هندوستان کې جوړ شوی”، “ډیجیتل 

هندوستان”، “د هندوستان مهارت”، “په 

هندوستان کې پيل” او “ځیرک ښارونو” لپاره د 

کوریا له لیوالتیا مننه وکړه ترڅو پدغو برخو کې 

ملګرتیا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خپرې 

شوې اعالمیې پربنسټ، دواړو مرشانو پردې 

هم موافقه وکړه ترڅو آي ډي يس ایف )د کوریا 

اقتصادي پراختیا همکارۍ وجهي صندوق( د 

احتاميل  پروژو په هکله خربې وکړې، ترڅو د 

هندوستان په زیربنايي سکټور کې پراختیا زیاته 

يش.

سوله
صدراعظم مودي او ولسمرش مون جای – این 

چې د سولې او د ټولیزې ویجاړۍ وسلو د نه 

پراخیدو اهمیت باندې ټینګار کاوه، دهغو 

وروستیو مثبتو پرمختګونو هرکلۍ یې کړی چې 

د کوریا جمهوریت، پشمول د متحده ایالتونو 

او شاميل کوریا او د دوو کوریاګانو ترمنځ 

پورته او کښته: ولسمرش مون جای – این او د هغه میرمن د هیواد په پالزمینه کې د اکرشدام له 

معبد څخه لیدنه کوي؛ صدراعظم مودي او ولسمرش مون جای – این د هندوستان – کوریا د ریسانو 

په غونډه کې، چې د جوالی په 10 په نوي ډهيل کې تررسه شوه

صدراعظم مودي وویل چې 

هندوستان د اتمي برابرونکو ډلې 

د غړي په توګه به په نړۍ کې د نه 

پراخیدو نړیوال رژيم ځواکمن کړي
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ده. لکه څرنګه چې دواړه هیوادونه راتلونکې ته سرتګې 

په الر دي، هغوی ژمن دي ترڅو له یوبل رسه همکاري 

وکړي. 

د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ کلتوري او تاریخي 

اړیکي  ځواکمنې دي، او د خلکو ترمنځ پر اړیکو باندې 

داوړو مرشانو ټینګار وکړ ترڅو دوه اړخیز پوهاي پراخ 

يش. مرشانو پردې خربې وکړې ترڅو د دواړو هیوادونو 

وګړي رسه نږدې يش، پشمول د ملګرتیا، د ځوانانو 

تبادلې پروګرامونه او د ویزې آسانه طرزالعمل ترڅو 

ګرځندوی او سوداګرۍ وهڅول يش. لکه څرنګه چې 

هغوی خپل ګډ میراثونو ته اشاره کوله، دواړه هیوادونو 

پردې موافقه وکړه ترڅو په آیودیا کې د یوه ګډ نوښت 

په توګه د ملکې سوريراتنا )هور هووانګ – اوک( د 

تاسیساتو په رغولو باندې کار ګړندۍ کړي. 

سوکايل
صدراعظم مودي او ولسمرش مون – جای این پر ګډې 

سوکايل او روغتیا ټینګار وکړ او د کوریا جمهوریت او 

هندوستان پر هراړخیزو اقتصادي ملګرتیا پراخیدلو 

باندې ټینګار وکړ. د هغې مطبوعايت اعالمیې پربنسټ 

چې د هندوستان حکومت د بهرنیو چارو  وزارت لخوا 

خپره شوې، دواړو مرشانو له وړاندې د حاصالتو د 

ټولګې د عنارصو د پای ته رسولو باندې هم خربې 

وکړې چې دا کار به د یادې اقتصادي ملګرتیا موافقې د 

پرمختګ سبب يش. دواړو مرشانو د دواړو هیوادونو د 

سوداګرۍ ټولنې وهڅولې ترڅو “په دواړو هیوادونو کې 

له اقتصادي فرصتونوڅخه ګټه واخيل”. ګډې اقتصادي 

ملګرتیاوي وهڅوي، پانګونه پراخه کړي او د هندوستان 

د هندوستان او د کوریا جمهوریت 

ترمنځ د ځانګړې سټراتیژیکي ملګرتیا د 

دواړو هیوادونو د ګډو کلتوري او تاریخي 

اړیکو پربنسټ ده

ولسمرش مون جای – 

این او د هندوستان 

ولسمرش، رام نات 

کوویند په راشرتاپتي 

بهاونو کې
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کښته: پورته: د 

هندوستان صدراعظم 

نریندرا مودي د کوریا له 

ولسمرش مون جای – این 

رسه د جوالی په 10 د 

حیدرآباد په کور کې 

لیدنه کوي

ښۍ خوا ته: صدراعظم 

مودي او ولسمرش مون 

جای – این په نوي ډهيل 

کې د ګاندهي سمریتي 

څخه لیدنه کوي



|   جوالی – سپتمرب 2018       | wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   |       | جوالی – سپتمرب 2018  

همکاري

10

د دې لپاره ترڅو د سوکالۍ او سولې لپاره 

یو ګډ لید تاسیس کړي، د کوریا جمهوریت 

ولسمرش، مون جای - این د 2018 د جوالی له 8 

تر 11 هندوستان ته یو رسمي سفر تررسه کړ. د 

هندوستان لپاره کوریا د ختیځ عمل تګالرې لپاره 

یو مهم ملګرۍ دی؛ او د کوریا جمهوریت لپاره، 

هندوستان د دې هیواد د نوي سویيل تګالرې 

لپاره یوه مهم ستون دی. ځکه نو دواړه هیوادونه 

دې دوو اړخیزو اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي، 

او دا مني چې هغوی دسیمې په سوله، ثبات او 

امنیت کې مهمه ونډه لري. د دغې موخې لپاره 

ترڅو په نړۍ کې سوله او سوکالۍ ته وده ورکړي، 

دواړو مرشانو په درې اړخیزې ملګرتیا خربې 

وکړې، او په  افغانستان کې د وړتیا ودې ورکولو 

په نوښتونو پیل باندې خربې وکړې. 

دواړو مرشانو موافقه وکړه ترڅو د مرشانو 

په کچه اړیکو ته پراختیا ورکړي، د هندوستان 

صدراعظم نریندرا مودي او ولسمرش مون جای – 

این د اړیکو پراخولو پر ژمنو باندې ټینګار وکړ او د 

دې لپاره به په دوو اړخیزو برخو کې ګډه همکاري 

او لیوالتیا ته وده ورکړي، او د خربو اوسني 

جوړښتونه به بیرته تنظیم کړي. د هندوستان او 

د کوریا جمهوریت ترمنځ ځانګړې سټراتيژیکه 

ملګرتیا د دواړو هیوادونو د ګډو کلتوري 

او تاریخي اړیکو، او د دیموکرايس د نړیوالو 

ارزښتونو، د قانون حاکمیت، د آزاد بازار اقتصاد 

او د یوه باثباته، آزاده، امن، د ټولو لپاره، آزاده او د 

مقرراتو پربنسټ د سیمې د اصولو پربنسټ والړه 

صدراعظم مودي او ولسمشر مون جای د 

هندوستان او د کوریا جمهوریت ترمنځ د دوه 

اړخیزې سوداګردۍ په پراخوالي ټینګار وکړ

کلتور
د کوریا جمهوریت ولسمرش، مون جای – این د 2018 د 

جوالی له 8 تر 11 هندوستان ته یو رسمي سفر تررسه کړ، او 
د هندوستان له صدراعظم رسه یوځای شو او د سیمې لپاره 

یې د سولې او سوکالۍ په یوه نظر باندې خربې وکړې.

د همکارۍ
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مرکز، ساناتان دهرما پریشاد، او د حکومت هندي 

شیکشک سانګ و.

د 11 ویشوا هندي سامیالن یوه بله مهمه 

السته راوړنه یوه لویه غونډه چې عنوان یې “د 11 

نړۍ هندي کنفرنس په دوام کنفرانس” و، چې 

د 2018 د نومرب په 17 په نوي ډهيل کې تنظیم 

شوی و. د هندوستان ولسمرش رام نات کوویند 

د دې غونډې په ماښام اصيل میلمه و. د هندي 

ژبې د ادبیاتو مرشانو او هڅوونکو د موریشس 

کنفرانس له کبله ونشو کوالی پدغه غونډه کې 

ګډون وکړي او موخه دا وه ترڅو دغو مرشانو ته 

پدغه غونډه کې هغوی ته “د نړۍ هندي ویاړ” 

وړاندې يش. 

د نوي دهيل په غونډه کې د هندوستان د 

پخواين صدراعظم اتل بیهاري واجپايي لخوا، چې 

خپله هم یو بااستعداده شاعر و، د شپږو شاعرانو 

په هکله یوه ویدیو وښودله شوه. پدغه غونډه کې 

د سندرو او نڅا پروګرام چې عنوان یې “هندي 

یاترا” او په موریشس کې تررسه نشو، پدغه غونډه 

کې وښودل شو. پدغه غونډه کې د بهرنیو چارو 

وزیرې سواراج د ارزښتناکې برخه اخیستنې په 

هکله هم وویل شول.

د دغې غونډې د مشورتې کمیټې د پای په 

برخه کې، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې 

په رسمي توګه اعالن وکړ چې 12 ویشوا هندي 

سامیالن به په 2021 کې په فیجي کې تررسه يش. 

هغې دا هم وویل چې راتلونکې غونډه کیدای يش 

ال ډیره د اهمیت وړ وي.

له کيڼ ښي خوا ته: د هندوستان ولسمرش رام نات کوویند او د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج “د 11 هندي نړۍ په دوام کنفرانس” کې ګډون وکړ، دا غونډه د سپتمرب په 17 په 

نوي ډهيل کې تنظیم شوې وه؛ د بهرنیو چارو وزیرې سواراج د بهوپال سې موریشس تاک په نوم یو کتاب د 11 ویشوا هندي سامیالن د پرانیستې په مراسمو کې وړاندې کړ

د دغې غونډې په یو شمیر بیالبیلو 

فعالیتونو کې، د یوې ځانګړې نندارې 

جوړول ډیر بریالي و
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شوې وه تر اوسه تر ټوله لویه غونډه ګڼل کیدله. 

د بهوپال په غونډه کې 39 هیوادونو برخه اخیستې 

وه، پداسې حال کې چې د موریشس په غونډه کې 

د 54 هیوادونو استازو ګډون کړی و. پداسې حال 

کې چې په بهوپال کې 1,200 کسان ثبت شوي و، 

د موریشس په کنفرانس کې 1,425 کسان ثبت و، 

او 1,416 کسانو برخه اخیستې وه. پدغو کې 887 

ګډونوال میرمنې وې.

د حکومت د هیت په ترکیب کې چې د غونډې 

لپاره موریشس ته تليل و 315 چارواکي شامل و. 

پدغو کې د ټولو 29 هندوستان ایالتونو استازي او د 

دریو اتحادیو سیمو استازي شامل و. دا لدې کبله 

مهمه ده چې په هیڅ بل کنفرانس کې له ټول هیواد 

څخه پدې کچه لوی ګډون ندی شوی.

د غونډې په یو شمیر فعالیتونو کې، د یوې 

ځانګړنندارې جوړول ډیر بریالۍ وه: د حکومت 16 

بنسټونو او د غیرحکومتي پنځو بنسټونه د ادبیاتو 

او خپرونو اړوند یوځای جوړ کړی و. دا د یادولو وړ 

خربه ده چې د تیکنالوژۍ بنسټونو لکه يس – ډي 

اې يس، مایکروسافت، ویب دنیا او میتي پدغې 

نندارې کې ګډون کړی و.

له موریشۍ څخه پدغه نندارې کې 21 بنسټونو 

ګډون کړی و، پدغو کې مهم بنسټونه د برشي 

رسچینو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د څیړنو 

او پراختیا، او د هرنونو او کلتور، د مهامتا ګاندهي 

انسټیتوت، هندي پراچاریني سبها، هندي لیکهت 

سانګ، موریشۍ هندي سنستان، آریا سبها، رامایانه 

یوه موازې غونډه 

هم تنظیم شوې وه 

ترڅو د هندوستان 

د پخواين صدراعظم 

اتل بیهاري واجپايي 

احرتام پرځای يش

د بهرنیو چارو وزیرې سواراج رسمي اعالن 

وکړ چې 12 ویشوا هندي سامیالن به په 

2021 کې په فیجي کې ترسره شي
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جایشنکر پراساد یو وخت په یوه متثیل کې دا 

اصطالح “له ملانځنې وروسته خپګان” کارولې  وه. 

د یوې ملانځنې لپاره چمتووالۍ د ډیر وخت لپاره 

وي، د ملانځنې ورځ راځي او چاپريیال له هلیه 

مندۍ، لیوالتیا، او خوشالۍ ډک وي، خو له بده 

مرغه لکه څرنګه چې خوشايل خپلې لوړې کچې ته 

رسیږي ملانځنه ختمیږي. وروسته بیا د راتلونکې 

ملانځنې او بیا لیوالتیا د په مته پاته کیدلو وخت 

راځي. په 11 ویشوا هندي سامیالن )د هندي 

ژبې نړیوال کنفرانس( کې د ملانځنو تر پیل 

وړاندې د خپګان یوه خربه راپورته شوه، او هغه 

دا وه کله چې د هندوستان د پخواين صدراعظم 

اتل بیهاري واجپايي د مړینې خربه موریشس ته 

ورسیده. د سوامي ویویکآنند د کنفرانسونو په 

نړیوال مرکز کې د بهرنیو چارو وزیرې سوشام 

سواراج د پرانیستې په خپله وینا کې وویل: “پدې 

کنفرانس کې دوه احساسونه یوځای را څرګند 

شوي. لومړۍ د خپګان احساس او بل د خوشالۍ 

احساس دی. د خپګان تور سورۍ لدې کبله دی 

چې د هندوستان پخوانۍ صدراعظم اتل بیهاري 

واجپايي لدې نړۍ تللی، او د خوشايل خربه دا ده 

چې د هندي ژبې نړۍ یوځای شوې ترڅو د اتل 

جي  احرتام پرځای کړي.”

د پخواين مرش د احرتام لپاره ځانګړې برخه 

تنظیم شوې وه. کلتوري پروګرام فسخه شو او 

کاوي سامیالن )د شاعرانو غونډه( په کاویانجايل 

)د شاعرۍ احرتام( باندې بدله شوې وه. لدې 

وروسته، د کنفرانس د پروګرامونو مهالویش پیل 

شو، او کارونو نورماله بڼه غوره کړه او له پالن 

رسه سم کارونه پرمخ والړل. د اګست له 18 تر 

20 تر اتو برخې زیات تررسه شوې، او غونډه په 

بریالیتوب رسه تررسه شوه، او د بهرنیو چارو 

وزیرې سواراج هم فعاله ونډه درلوده. نورو 

وزیرانو هم په خربو او غونډو کې فعالې برخې 

درلودې.

د برخو موضوعګانې دا وې:

د ژبې او کلیوايل کلتور ترمنځ اړیکې	 

د تیکنالوژۍ له الرې د هندوستاين ژبو او 	 

هندي ژبې پراختیا

په هندي ژبې د زده کړې هندوستاين کلتور	 

په هندي ادبیاتو کې د کلتور په هکله فکرونه	 

د فلمونو له الرې د هندي کلتور خوندیتوب	 

د رسنیو اړیکې او هندي کلتور	 

په بهر کې د وګړو نړۍ: ژبه او کلتور	 

د کوچنیانو او هندوستاين کلتور لپاره هندي 	 

ادبیات

د ټولې نړۍ مشهورو پوهانو پدغو خربو کې 

ګډون کړی و. د بیالبیلو برخو د موضوعګانو او 

سپارښتنو لپاره د سپارښتنو یوه کمیټه جوړه شوې 

وه، لکه په تیر کنفرانس کې د مشوريت کمیتې د 

غونډې په ترڅ کې چې د 2018 د سپتمرب په 7 

د بهرنیو چارو وزیرې لخوا یې ریاست شوی وه. 

د ویشوا هندي سامیالن چې سږکال کال تنظیم 

شوی وه تر اوسه تر ټولو 11 غونډو لویه وه. د 

بهرنیو چارو وزیرې سواراج په خربو “سیايل زمونږ 

له خپل ځان رسه وه”، ځکه چې د ویشوا هندي 

سامیالن 10 غونډه چې په بهوپال کې تررسه 

د موریشس کنفرانس لپاره 1,425 ثبت 

شوې و، لدغو څخه 1,416 ګډون کړی 

و. پدغو کې 887 میرمنې وې

د 11 ویشوا 

هندي سامیالن د 

پرانیستې مراسم
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همکاري

6

ملانځنه
د 2018 د اګست له 18 تر 20 په موریشس کې د 11 ویشوا هندي سامیالن غونډه 

تنظیم شوې وه، پدغه غونډه کې د 45 استازو ګډون کړی و، او لدې کبله یې د 
لویې غونډې ویاړ السته راوړی دی

لیکواله: ډاکټر هریش ناوال

د هندي ژبې
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ایډیټر مرستیال: راجات باټنګر

د بهرنیو چارو وزارت

152 شمیره خوند، ‘A’ برخه، شاسرتي باون 

 110001-India – نوی دهيل

فکس: 23381719 ,91.11.23388949+

ټیلیفون: 91.11.23384663+

www.indiaperspectives.in :ځوابونو لپاره
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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

د هند لید مجله په عريب، نهاسا انډونیزیايي، انګلیيس، فرانسوي، 

آملاين، هندي، ایټالیوي، پښتو، فاريس، پرتګايل، رويس، سینهايل، 

اسپانیوي، تامیيل، چینايي او جاپاين ژبو 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 

دهلليل-110020،  نوی  فاز-3،  اوخال  کور،   62,  #TheAddress

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

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

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

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

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

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

نظریات لزوماً د MEA یا MMGIPL نظریات نه دي.

تاسو کولی شی مجله د الندې ځایونو څخه ترالسه کړی:

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

ډیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.
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لکه څرنګه چې د اګست له 18 - 20 په ټوله نړۍ کې د هندي ژبې پوهان د 11 ویشوا هندي سامیالن 

)د نړۍ هندي کنفرانس( لپاره په موریشس کې د ویویکآنند د غونډو په نړیوال صالون کې رسه یوځای 

په دغه ګڼه کې، تايس  لید  یاوړ ستاینه وشوه. د هند  له هندي ژبې څخه د  ټولې نړۍ لخوا  شول، د 

کوالی شئ د دغې مهمې نړیوالې غونډې بیا کتنه وکړئ او په فیجي کې بلې غونډې ته سرتګې په الر 

اوسئ. 

د هندوستان حکومت په تیرو څو میاشتو کې ډیر بوخت مهالویش درلود، او یو شمیر مهمو دوو اړخیزو 

او څو اړخیزو لیدنو ښې پایلې درلودې. هندوستان ته د کوریا د ولسمرش مون جای – این او د روسیې 

ولسشمر والدیمیر پوتین د سفرونه په هکله ولولئ. په عین وخت کې د رواندا، یوګاندا، او سویيل افریقا 

هیوادونو ته د صدراعظم نریندرا مودي، او د قزاقستان، قرغزستان او ازبکستان هیوادونو ته د بهرنیو 

چارو وزیرې سوشام سواراج د رسمي بریايل سفرونو په هکله هم ولولئ.

زمونږ د لوبو په برخه کې، تايس کوالی شئ د اندونیزیا د جاګارتا په پالیمبانګ کې د 2018 د آسیايي 

د  لوبغاړو  مرشو  تر  لوبغاړو  ځوانو  له  وکړئ.  ستاینه  لوبو  ښو  د  هندوستان  د  کې  لوبو  په  هیوادونو 

هندوستان د ټیم غړي و او هغوی یوځای د سږکال له لوبو څخه دې هیواد ته زیات میډالونه راوړل: 15 

د رسو زرو، 24 د سپینو زرو او د ژړو میډالونه.

زمونږ د سفر په برخه کې، تايس کوالی شئ ښایسته میغالیا ته سفر وکړئ، چې ډیري غونډۍ، څړوبې او 

د ژوندي ریښو پلونه لري. د دې سیمې شتمن کلتور تجربه کړئ او مونږ به تايس د ایالت د پالزمینې 

شیالنګ او د چیراپونجي نږدې د غونډۍ ښارګوټي ته یوسو. 

زمونږ د عکسونو په برخه کې، په راجستان کې د ښایسته پوشکار میله تجربه کړئ. دا په نړۍ کې ترټو 

لویه د حیواناتو سرته میله ده، دا له رنګونو، کلتور او تفریح ډکه ده، او هرکال په زرګونو ګرځندویان 

د  ترڅو  ورکړئ  اجازه  ته  فلمونو  هندوستان  د  خربو،  احساسايت  تر  ساګاس  نصیحتي  له  راځي.  دلته 

ټولنیزو او کلتوري موضوعګانو له الرو تايس وهڅوي. تايس کوالی شئ دا وګورئ چې هغوی څرنګه د 

یوه هیواد له ودانولو رسه مرسته کوي چې د نن ورځې هندوستان دی، هغوی دا کار 

د عادي خلکو چې ښه نظرونه لري، دغې کیسې وړاندې کوي. په پای کې، زمونږ د 

نڅا او یوپهونیک یوګا په برخو کې هم نوره هڅونه پیدا کړئ، یوپهونیک یوګا د نڅا 

یوه بڼه ده چې یوګا د هندوستان له کالسیکي موسیقي او نڅا رسه یوځای کوي.

راویش کامر

رسیزه
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د خپوالکۍ ورځ

د اصولو 10 الرښودونهد آزادۍ 71 کلونه

د غونډیو آوازونه

ښایسته میغالیا

تايل د ټولو لپاره

شپږ هندي خواړه

د پوشکار اوښانو میله

د هند – افریقا اړیکي



پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 

نوارتاري

د دغه فیستیوال په لسمه ورځ چې په دوسیهرا 

کې پای ته رسیږي د نهو ورځو لپاره دعاګانې 

او ملانځنې تررسه کیږي او د هندو الهې دورګا 

احرتام پرځای کیږي.

کله: د 2018 د اکتوبر 10 تر 18

چیرته: په ټول هیواد کې

دیوايل

دا فیستیوال چې د څراغونو د فیستیوال په نوم 

هم پیژندل کیږي، د دیوايل فیستیوال د دیاس 

روښانه کولو رسه پرشیطاين عمل د ښو کارونو 

بریالیتوب ملانځنه ده، او د هندوستان له 

احساساتو ډک فیستیوال دی.

کله: د 2018 د نومرب 7

چیرته: په ټول هیواد کې

جهودپور ریف

د میهرانګار د کال ښایسته منظرې ترمخ، دا 

کلنۍ فیستیوال د راجستان تکړه سیمه ایزو 

هرنمندانو لخوا اجراوي وړاندې کوي.

کله: د 2018 د اکتوبر 24 تر 28

چیرته: په ټول هند او په ټوله نړۍ کې

د میالد نبي ورځ

د میالد نبي ورځ چې د اسالم پیغمرب محمد 

د زیږیدنې ورځ ده، د قمري اسالمي کلیزې 

په دریمه میاشت کې ملانځل کیږي.

کله: د 2018 د نومرب 21

چیرته: په ټوله نړۍ کې

د هورنبیل فیستیوال

د دغه فیستیوال د جپفو د غره په ملن کې د 

ناګالند قومونه رسه یوځای کوي، دا د 10 ورځو 

فیستیوال اجراوي، سیمه ایزې لوبې، د اليس 

هرن بازار، موسیقي او نور وړاندې کوي.

کله: د 2018 د دسمرب 1 تر 10

چیرته: کوهیام،  ناګالند

کرسمس

دا د پیغمیر عیسی د زیږیدنې ورځ ده، دا 

فیستیوال د نیمې شپې غونډو رسه پیلیږي او 

پدې کې خواړه او خوشايل شامل ده.

کله: د 2018 د دسمرب 25

چیرته:  په ټوله نړۍ کې
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