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Dr Narendra Kohli Literature & Education Delhi

Prof. G. Venkatasubbiah Literature & Education Karnataka

Shri Akkitham Achyuthan Namboothiri Literature & Education Kerala

Shri Kashi Nath Pandita Literature & Education Jammu & Kashmir

Shri Chamu Krishna Shastry Literature & Education Delhi

Shri Harihar Kripalu Tripathi Literature & Education Uttar Pradesh

Shri Michel Danino Literature & Education Tamil Nadu

Shri Punam Suri Literature & Education Delhi

Shri VG Patel Literature & Education Gujarat

Smt. V Koteswaramma Literature & Education Andhra Pradesh

Shri Balbir Dutt
Literature & Education-
Journalism

Jharkhand

Smt. Bhawana Somaaya
Literature & Education-
Journalism

Maharashtra

Shri Vishnu Pandya
Literature & Education-
Journalism

Gujarat

Dr Subroto Das Medicine Gujarat

Dr (Smt.) Bhakti Yadav Medicine Madhya Pradesh

Dr Mohammed Abdul Waheed Medicine Telangana

Dr Madan Madhav Godbole Medicine Uttar Pradesh

Dr Devendra Dayabhai Patel Medicine Gujarat

Prof. Harkishan Singh Medicine Chandigarh

Dr Mukut Minz Medicine Chandigarh

Shri Arun Kumar Sharma Others-Archaeology Chhattisgarh

Shri Sanjeev Kapoor Others-Culinary Maharashtra

Smt. Meenakshi Amma Others-Martial Art Kerala

Shri Genabhai Dargabhai Patel Others-Agriculture Gujarat

Shri Chandrakant Pithawa Science & Engineering Telangana

Prof. Ajoy Kumar Ray Science & Engineering West Bengal

Shri Chintakindi Mallesham Science & Engineering Andhra Pradesh

Shri Jitendra Nath Goswami Science & Engineering Assam

Shri Daripalli Ramaiah Social work Telangana

Shri Girish Bhardwaj Social work Karnataka

Shri Karimul Hak Social work West Bengal

Shri Bipin Ganatra Social work West Bengal

Smt. Nivedita Raghunath Bhide Social work Tamil Nadu

Shri Appasaheb Dharmadhikari Social work Maharashtra

Baba Balbir Singh Seechewal Social work Punjab

Shri Virat Kohli Sports-Cricket Delhi

Shri Shekar Naik Sports-Cricket Karnataka

Shri Vikasa Gowda Sports-Discus Throw Karnataka

Smt. Deepa Malik Sports-Athletics Haryana

Shri Mariyappan Thangavelu Sports-Athletics Tamil Nadu

Smt. Dipa Karmakar Sports-Gymnastics Tripura

Shri P R Shreejesh Sports-Hockey Kerala

Smt. Sakshi Malik Sports-Wrestling Haryana

Shri Mohan Reddy Venkatrama 
Bodanapu

Trade & Industry Telangana

Shri Imrat Khan (NRI/PIO) Art-Music USA

Shri Anant Agarwal (NRI/PIO) Literature & Education USA

Shri H.R. Shah (NRI/PIO)
Literature & Education-
Journalism

USA

Late (Smt.) Suniti Solomon
(Posthumous)

Medicine Tamil Nadu

Shri Asoke Kumar Bhattacharyya
(Posthumous)

Others-Archaeology West Bengal

Dr Mapuskar (Posthumous) Social work Maharashtra

Smt. Anuradha Koirala (Foreigner) Social work Nepal
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تجارت او صنعت - بانکداري، اقتصادي فعالیتونه، 
مدیریت، تجارت او سیاحت ته وده ورکول.

طب -  طبي تحقیق، د طب په بیالبیلو برخو کې 
تخصص.

ادب او ښوونه اوروزنه- ژورنالیزم، تدریس کول، 
ادب، شاعري، د ښوونې او روزنې وده ورکول، د ادب 

پرمختګ، او په ښوونه کې مثب تغیرات راوړل.

ملکي خدمتونه – په اداره کې ښه مهارت ښوودل او 
داسې نور د دولتي مامورینو په واسطه.

ورزش- مشهوره ورزشونه، ورزشکاري، غره ته 
ختل، یوګا.

نور شیان-  د هندي کلتور ترویج، د حقوق برش 
ساتنه، او د وحيش حیواناتو ساتنه.

مډالونه وروسته له مرګه په ډیر مستحقه حاالتو 

کې ورکول کیږي. دا مډالونه د ولسمرش په واسطه 

ورکول کیږي، او مډال اخیستونکو ته بو بریلیک او 

مډال ورکول کیږي. د ټولو مډالونو تعداد چې په هر 

کال کې ورکول کیږي )بې غیر له وروسته له مرګه 

مډالونه او NRI/ بهرنیانو/ OCIته چې ورکول کیږي( 

باید له 120 څخه ډیرنه وي. 

د انتخاب معیار
دولت د ټولو ایالتي دولتونو، وزارتونو/دولتي ریاستونو، 

بهارت رتنا او پاډما ویبوشان مډال اخیستونکو او د 

ښه وايل انسټیټوټ څخه پیشنهادونه اخيل. هغه 

پیشنهادونه چې د مرکزي/آیالتي وزیرانو، د آیالت 

رسوزیرانو/والیانو، د پارملان غړو له خوا راځي، او 

همداسې مخکې له  پاډما د مډالونو کمیټې، انفرادي 

شخيص خلکو ته هم ترجیح ورکول کیږي چې د 

انتخاب په وخت کې د هغه ټول عمر السته راوړنه 

مالحظه کیږي.  باید انتخاب شوي کس السته راوړنو 

کې د عامه خدمت یو برخه وي. هغه خلک چې د 

مډالونو لپاره انتخابیږي هغوی د تائید پروسې ته هم 

معريف کیږي.
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PADMA AWARDEES 2017
Padma Vibhushan

Name Field State
Shri KJ Yesudas Art – Music Kerala

Sadhguru Jaggi Vasudev Others – Spiritualism Tamil Nadu

Shri Sharad Pawar Public Affairs Maharashtra

Shri Murli Manohar Joshi Public Affairs Uttar Pradesh

Prof. Udipi Ramachandra Rao Science & Engineering Karnataka

Late Shri Sunder Lal Patwa (Posthumous) Public Affairs Madhya Pradesh

Late Shri PA Sangma (Posthumous) Public Affairs Meghalaya

Padma Bhushan

Name Field State
Shri Vishwa Mohan Bhatt Art – Music Rajasthan

Prof. (Dr) Devi Prasad Dwivedi Literature & Education Uttar Pradesh

Shri Tehemton Udwadia Medicine Maharashtra

Shri Ratna Sundar Maharaj Others – Spiritualism Gujarat

Swami Niranjana Nanda Saraswati Others-Yoga Bihar

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 
(Foreigner)

Literature & Education Thailand

Late Shri Cho Ramaswamy 
(Posthumous)

Literature & Education – 
Journalism

Tamil Nadu

Padma Shri

Name Field State
Smt. Basanti Bisht Art-Music Uttarakhand

Shri Chemanchery Kunhiraman Nair Art-Dance Kerala

Smt. Aruna Mohanty Art-Dance Odisha

Smt. Bharathi Vishnuvardhan Art-Cinema Karnataka

Shri Sadhu Meher Art-Cinema Odisha

Shri T K Murthy Art-Music Tamil Nadu

Shri Laishram Birendrakumar Singh Art-Music Manipur

Shri Krishna Ram Chaudhary Art-Music Uttar Pradesh

Smt. Baoa Devi Art-Painting Bihar

Shri Tilak Gitai Art-Painting Rajasthan

Dr Prof. Aekka Yadagiri Rao Art-Sculpture Telangana

Shri Jitendra Haripal Art-Music Odisha

Shri Kailash Kher Art-Music Maharashtra

Smt. Parassala B Ponnammal Art-Music Kerala

Smt. Sukri Bommagowda Art-Music Karnataka

Shri Purushottam Upadhyay Art-Music Gujarat

Smt. Anuradha Paudwal Art-Music Maharashtra

Shri Wareppa Naba Nil Art-Theatre Manipur

Shri Tripuraneni Hanuman Chowdary Civil Service Telangana

Shri T.K. Viswanathan Civil Service Haryana

Shri Kanwal Sibal Civil Service Delhi

Shri Birkha Bahadur Limboo Muringla Literature & Education Sikkim

Smt. Eli Ahmed Literature & Education Assam

Dr Narendra Kohli Literature & Education Delhi

Prof. G. Venkatasubbiah Literature & Education Karnataka

Shri Akkitham Achyuthan 
Namboothiri

Literature & Education Kerala

Shri Kashi Nath Pandita Literature & Education Jammu & Kashmir

Shri Chamu Krishna Shastry Literature & Education Delhi

Shri Harihar Kripalu Tripathi Literature & Education Uttar Pradesh

Shri Michel Danino Literature & Education Tamil Nadu

Shri Punam Suri Literature & Education Delhi

Shri VG Patel Literature & Education Gujarat

Smt. Eli Ahmed Literature & Education Assam
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د هند دولت، د پاډما جایزو د کمیټې په پیشنهاد چې 

ملړي وزیر تاسیس کړې- چې د کابیني سکرتر او د 

دفرت مسول، د ولس مرش د دفرت ریس او یو څو نورو 

برجسته کسانو له خوا یې مدیریت کیږي او هرکال 

ځینې کسانو ته د جمهوریت ورځ  کې په خاص ویاړ 

رسه مډالونه ورکوي. دا ملکي مډالونه دي چې دولت 

هغه کسان پرې ویاړي چې په هره برخه کې يې ډیر 

کوښښ او زیاز ګاللی وي. د کمېټې پیشنهادونه د 

تائید لپاره ملړي وزیر او ولسمرش ته استول کیږي. 

تاریخ او ارتباط
په 1954 کال کې د دوه ملکي مډالونو لړۍ پیل شوه 

چې بهارت رتنا او پاډما ویبوشان وو. چې پاډما درې 

برخې لري – پهال وارګ، دورسا وارګ او ترسا وراګ. 

چې وروسته بیا په ترتیب رسه د جنوري امته په کال 

1955 کې د پاډما ویبوشان، پاډما بوشان او پاډما 

رشي په نامه ونومول شوې. پاډما ویبوشان استثنايی 

او برجسته خدمت ته ورکول کیږي، پاډما بوشان د 

لوړې مرتبې برجسته خدمت ته ورکول کیږي او پاډما 

رشي په هره برخه کې برجسته خدمت ته ورکول 

کیږي. 

د پاډما مډالونه
هر څوک بې له کوم نژادې، دندې ډول، مقام او 

مرتبې یا جنسیت څخه دې مډالونو ته انتخاب 

کیدلی يش. خو بیا هم دولتي مامورین بې له ډاکټرانو 

او ساینس پوهانو څخه دې مډالونو څخه برخمن 

کیدای نيش. د خدمت هغه برخو کې چې د مډال 

ورکول وړ بلل کیږي په الندې ډول دي:   

هرن- موزیک، نقايش، مجسمه جوړول، عکايس، 
سینام او تیاتر. 

ټولنیز کار- ټولنیز او وړیا خدمتونه، ټولنیزو پروژو 
کې ونډه اخیستل. 

عامه امور- حقوق، عامه ژوند، سیاست.

ساینس او انجنیري- فضایي انجنیري، هسته یي 
پوهه، IT، تحقیق او پرمختګ په ساینس او همدا راز 

برخو کې.
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مډالونه
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د پاډما مډالونه
د مډالونو د ورکړې سیستم څخه یوه لنډه کتنه، د هند 

جمهوري دولت یوه ملړنۍ پیژندنه
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وروړ. ویل کیږي چې سیايس سرتاژیستیانو د 

ډاکټرانو یو ټیم درلود چې هغو د ذهرو تاثیر او 

هغه ته انټیډوټ ولوستل. بل ځای کې راغيل 

چې څنګه امپراتور هارشوردان 

ورځنی څښاک زده کوونکو ته 

معريف کړ چې بی عالقتوب له 

منځه یويس. 

هغه څښاک اوسني چای 

ته نږدې وو. کاډا )په کور کې 

جوړ شوي درمل د ټوخي او یخ 

وهل شویو عالج( یو بال مشهوره 

کاشیام دی. دا ویل کیږي 

چې په پخوانیو او منځني پیړیو کې، هندي 

پاچاهانو یوه ډله حکیامن د کاشیام جوړلو لپاره 

ساتل چې روغتایی مشکالت معالجه کړي. 

هر تغیر د موسم او یا د جنګ پیل به د 

راکبادار )رس آشپز( او ډاکرتانو رسه اوږده 

جلسه وه چې هغوی به نوې بوټي، دوا، ګیاه 

ګانې او کاشیام پیدا کول 

تر څو هغه پاچا ته ورکول 

يش چې راتلونکي حرکت ته 

هغه آماده کړي. 

د پوستکي، ریښو، پاڼو 

او د ګیاه ګانو د ګردې 

استعامل په آشپزی کې 

د کاشیام نتیجه و چې 

امپراتور رسه یې د هغه د 

حکم فرمایی په ساتلو کې مرسته کوله، 

که څه هغه د جنګ میدان وي یا د یوې یا 

زرو کورنیو ساتل وي.

چنکیا څنګه 
کاشیامو څخه په 

استفادې د امپراتور 
چندراګوپتا 

مصونیت د ذهرو 
مقابل کې

په هاوان کې د نیم پاڼې او د نیم د رب کاسه، او له تازه نعناع رسه د بوټو چای
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خواړه
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ده چې د مصونیت او غښتلیا بیرته اخیستلو 

لپاره جوړیږي.

د تقریبا 3000 ډوله رشبتونو لست کې چې 

په چاراک سمهیتا کې ذکر شوي وو او په 

آیورویدا کې هم راغلی وو هغه د امروتوتارام 

کاشیام  ده، چې د ښه وايل کالسیکه غذا 

ده او کوالی يش سخته تبه، قبضیت او بی 

اشتهاهی ښه کړي. ډیر لکه د ابهیانګام په 

شان، چې د بدن د غوړلو یو عنعنوي مساج 

دی، امروتوتارام د دې لپاره جوړ شوی و چې 

د معالجې او ښه وايل ملړی کرښه وي. خو 

کاشیام د ښه وايل 

لپاره استعاملیدل او 

کله کله هم د خوښۍ 

په څښاکو کې هم 

موجود وو. 

په حقیقت کې 

د ماوریانو په وخت 

کې، چې د خوښۍ څښاک په کې ډیر شو، د 

هغوی اساسی اصل چې ورڅخه کار اخیستل 

کیده له کاشیام څخه اخیستل شوی ووچې 

یواځې یې د څښاکو مزه نه بلکه د په هغه کې 

یې د ذهرو نشتوالی هم تامین کاوه. 

یو مشهوره فولکلور وایي چنکیا څنګه 

کاشیامو څخه په استفادې د امپراتور 

چندراګوپتا مصونیت د ذهرو مقابل کې 

د یو خاص واړه دوز په اساس چې مخکې 

له ډوډۍ هضم لپاره ورکول کیده، پر مخ 

د کورکمندو 
شیدې د کاشیام 
یو له ډیرو اړوندو 
مثالونو څخه دی

په داسې حال کې چې دواړه آیورویدا او موډرن 

درمل دواړه د معالجې موثره ډولونه پیژندل شوي 

دي، د آیورویدا متخصص په کیرايل کې ډاکټر 

راهول ډوګره وویل: دواړه خپل ښه والی او بد 

والی لري کله چې معالجې اړتیا ته خربه ورسیږي. 

په داسې حال کې موډرن درمل د ژر ښه وايل 

لپاره ډیر ګټور دي، د آویورویدا ګټه اوږد مهاله 

مخنیوی دی ځکه چې دا ډول معالجه د فوري 

نښانو له منځه وړلو پر ځای د مرض ریښه له 

منځه وړي.

خو کله چې کاشیام او موډرن درملو باندې خربې 

کوو، نو دواړه یو برابر ګټور ثابت شوي دي. لکه 

څنګه چې ډاکټر ډوګره هم اضافه کړله: کاشیام 

په اوبو کې د حل کیدو واال ګیاهانو فعاله اصل 

لري. لکه څنګه چې په اوبو حل شوي ترکیبات په 

آسانۍ رسه د کلمو په واسطه جذب کیدای يش، 

و ځکه کاشیام د آلوپاتیک درملو په شان ګټور کار 

کوالی يش. 

کاشیام که موډرن درمل: 
کوم یو ډیر ګټور دي؟
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بوټي باید دومره په اوبو کې وخوټول يش تر 

څو چې د خپل اندازې یو پر څلورو پورې کم 

يش. د هغې په اساس هر څښاک چې د یو 

مشخص بوټي، ترکاري، پاڼې، 

دانې یا مشنګو د ښه وايل خواص 

ولري او د هضم لپاره آسانه وي، 

هغه ته کاشیام ویل کیږي. په 

حقیقت کې پخوانیو لیکنو د 

هغو څښاکو باره کې خربې کولې 

چې د اوربشو، سټو )پاخه شویو 

نخودو وړه( څخه جوړ شوي وو. 

او حتی چرس به هم د خلکو 

د معالجې لپاره استعاملیدل. 

بهانګ یو مشهوره څښاک وو چې خلکو به د 

هويل په وخت کې څښلو، په حقیقت کې دا د 

چرسو یو له پخوانیو ډولونو څخه و چې د درد 

له مینځه وړلو باندې مشهور وو. 

او له بلې خوا سټو د قوت السته راوړنې په 

کتار کې راتلو، او د ګاتم بودا او نورو راهبانو 

معالجې لپاره استعاملیده. 

وراندي کاشیام یو بل ډول 

څښاک دی چې د بیال بیلو 

حاالتو لکه رس درد، چاغوايل 

مرض او د ضعیفه هاضمې 

سیستم لپاره استعاملیږي. د 

شهدو- زنجبیل- لیمو څښاک 

چې د وزن کموايل کې شهرت 

لري، ویل کیږې چې د دغه 

4000 کلن کاشیام ساده ډول 

دی. بل ډول د دې پخواين روغتیایې څښاکو 

څخه رسام دی. مزه داره شوربا ډوله غذا د 

سهیيل هند څخه یو له پخوانیو کاشیامو څخه 

د شهدو- زنجبیل- 
لیمو څښاک چې 
د وزن کموالي کې 
شهرت لري، ویل 
کیږې چې د دغه 

4000 کلن کاشیام 
ساده ډول دی

)د کیڼ خوا څخه ښي خواته( آم پانه، د زردکو جوس او بادرنګ

Kashayam_Pashto.indd   84 8/17/17   12:57 PM



خواړه

n   مارچ - جون 2017          n 1هند ليد  0 0

د ټامیل ناډو دولت په 2015 نومرب کې له 

سخت حالت رسه مخ شو. دوامداره بارانونو 

د تبې او ډینګو ناروغیو په تعداد کې ډیروالی 

راوړی وه. یو اضطراری حالت رامنځته شو، 

NGO ګانو او طبي مرکزونو دواګانې په ویشلو، 

د آیورویدی په شمول پیل وکړ. په لږ وخت 

کې 17500 خلکو باندې، د 8742 زده کوونکو 

په شمول په21 ښوونځیو کې د دوا توزیع څخه 

ګټه پورته کړه. داسې موثره ویشل د دوا څنګه 

رسته ورسید؟ د نیالویمبو کاشیام، یو له زړو 

او آیورویدا له تایید شوو دواګانو څخه ده چې 

له پیړیو راهیسې یو 

ګټور څښاک د تبې د 

ښه کیدو او د ډینګو 

په شان د حاالتو څخه 

د ښه کیدو لپاره 

استعاملیږي. 

کاشیام د یو 

ترکیب نوم دی 

چې د ښې روغتیا 

لپاره ورکول کیږي 

او د درملو په توګه 

استعاملیږي. او په آیورویدا کې هم یاد شوی 

دی، دا د پیړۍ له پیل څخه دلته موجوده وه 

خو د دادیام کې نسخې )د انا معالجې( په نامه 

یادیده، او هومره چې پخوا ګټوره وه اوس هم 

ده. د کورکمن شیدې یا )طالیی شیدې( لکه 

څنګه چې غربیان ورته وایې، د کاشیام یو له 

ډیرو ښو او مرتبطه مثالونو څخه دي.

که چیرې هم اکرثه د شیدو ښه والی 

کاشیام پورې تړلی نه ګڼي، چارک سهمیتا، 

د پخواين هند جراحي او دوا کتاب وایي لکه 

څنګه چې په آیورویدا کې راغيل چې کاشیام 

بهانګ، اوس د 
هولي یو له مشهوره 

څښاکو څخه، 
او یو له پخوانیو 

کاشیامو څخه دی 
چې د دردونو له 

منځه وړلو لپاره يې 
شهرت درلود

د هند عنعنوي څښاک )له پاسیني 

لور څخه الندې لور ته( کورکمن او 

شیدې، د املې جوس او رسام
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لیکواله  :  مدولیکا داش 

کاشیام: 

 د ژوند دوا
یو داسې څښاک دی چې له طبیعی ترکیباتو څخه جوړیږي او خپله الره یې 

له پخوانیو داستانونو څخه د نن ورځې تر عامې استفادې لپاره پیدا کړې چې 
روغتیا په طبیعي ډول پیاوړې کوي
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ستاینه

په 2004 زېږدیز کال کې د، زما متعصب زوی 

)My Son The Fanatic( او ایسټ اِز ایسټفلمونو 

کې له بریتانیوي سینام رسه کار کولو او مرستې کولو 

لپاره د بریتانیا د امپراتورۍ ویاړیزه/افتخاري جایزه 

 of Joy( ترالسه کړه. د هالیووډ په سیټي اف جوای

City(، لېوه )Wofl(، د چاريل ویلسنز 

وار )Charlie Wilson’s War( او 

تر ټولو وروستي، د سلو قدمونو سفر 

 )The Hundred Foot Journey(

فلمونو کې رول لوبول له هغه 

څخه داسې یو اجراکوونکی جوړ 

کړ چې باید پرې حساب ويش. 

اداکاره جوهي چوال، چې د سلو قدمونو سفر 

)The Hundred Foot Journey( فلم کې د اوم پوري 

د ښځې په توګه د مېلمه په توګه په پرده راښکاره 

کیږي، یادونه کوي چې په حقیقي نړۍ کې، له کمرې 

پرته، د اداکار خاکساري او حساسیت دی چې په 

هغې باندې یې اغېزه کړې وه. جوهي چوال وایي، “د 

فلم د ډېرې برخې له شوټینګ کولو وروسته د ټیم ټول 

کارکوونکي د ممبیي ښار ته راغلل. زه یو څه حیرانه 

ووم ځکه چې هر یو بل پېژانده او زه په ټولو کې بېله 

او ناپېژانده ووم. خو رسه لدې، د اوم 

پوري ما ته پام شو، راغی، زما خوا کې 

کیښناست او له ما رسه یې خربې پیل 

کړې تر څو د ارامتیا احساس وکړم.”

د 2016 کال په دسمرب کې اوم 

پوري د خپل ناڅاپي مړینې یوه میاشت 

مخکې په خپل ټویټر کې داسې لیکيل 

وو، “زه هیڅکله مایوس او پښېامنه نه یم. ما د خپل 

ځان لپاره ډېره ښه تررسه کړیدي. ما دودیزه څېره نه 

درلوده، خو ما بیا هم ښه تررسه کړیدي، او زه پرې 

ویاړ کووم.”

اوم پوري نه یواځې د 
هند په دودیزه سینما 
کې خپلې اداکارۍ 

ته رنګ ورکړ

پوري د 1996 کال هالیووډ فلم،پ تیاره کې ارواه )The Ghost in the Darkness( څخه له وال کیملر رسه یوځای اخیستل شوی انځور رشیکوی
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رسه کار کړی دی وایي چې، “اوم، نصیر، شبانې، او 

سمیتا ډېر څه وړاندې کړيدي، خو تر ټولو هر څه 

د مخه یې ریښتونې شاعري وړاندې کړېده.” هغه 

زیاتوي چې، “زما له انده داراوي د اوم تر ټولو غوره 

اجراآت/رول لوبونه وه. هغه په رول لوبونه کې داسې 

شتون درلود چې توجه یې په داسې ډول نه راړوله 

تر څو د کیسې ویل له منځه یويس.”اداکار، مانوج 

باجپایي، چې له اوم پوري رسه یې په ګات )2000( 

او چاکراویا )2012( کې کار کړیدی په 1980 کال 

کې د ګوویند نیهاالين په فلم، آکروش کې د الهانیا 

بیکو په نوم کرکټر په توګه د هغه وروستي اجراآت 

د هغه تر ټولو زړه وړونکي هغه ګڼي. د هغه په اند، 

“دا هغه څه دي چې هر اداکار یې باید وګوري او زده 

یې کړي. هغه د یو داسې رول لوبونې لپاره یوه انګازه 

ورکوي چې په هغه وخت کې یې د هندي سینام 

ساده مخ په بشپړه توګه بدل کړ.”

پوري د هر کرکټر په توګه کار کولو رسه ساه 

اخیستی شوه. د 1983 کال مذهبي ډارمې، جاين 

يب دو یارو، هغه د یو مفسد ساختامين کارکوونکي، 

اوجا، په توګه انځور کړی دی او له دې ډرامې 

څخه د فی البدیهه خندوونکي رول په توګه د هغه 

استعداد او وړتیا څرګندیږي. دا د هغه د رول د 

ادلون بدلون نښه ده، او د هغه د خندوونکي رولونو 

د لړۍ برخه ګرځېدلې ده )چاچي 420، ایسټ اِز 

ایسټ او داسې نور( چېرته چې به پوري د خپل غوره 

خندوونکي اجراآتو رسه خپل رول اداکاوه. نصیرالدین 

شاه وایي، “د نه مړ کېدونکي تابوت صحنې ډېره 

برخه د اوم پوري له خوا په یو ځل کړنې رسه تررسه 

شوه. هغه دا ډول کرکټر ته ژوند ورکړ او وروسته 

له دې چې خلکو د هغه آرد ساتیا او آکروش فیلمونه 

وکتل، هیچا د هغه دا ډول اداکارۍ څخه دا ډول 

نلرله.” هیله 

په تېرو وروستیو کلونو کې، اوم پوري نه یواځې 

د هند په دودیزه سینام کې خپلې اداکارۍ ته 

رنګ ورکړ، بلکه په هالیووډ او د بریتانیا د فلم 

په صنعت کې یې هم امتیازات ترالسه کړل. هغه 

د سیټي اف جوای له فلم څخه د انځور بېلګه
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خوښې وړ اداکار ووچې ډېر خاکسار او جنجال 

نه خوښوونکی شخص وو. زه د دې کار مخالف 

ووم.ابراهیم الکازی به یې ما ته بېلګې وړاندې 

کولې او هلته مو له درې کلونو له پای ته رسېدو 

رسه، زه پوه شوم چې اوم د یو اداکار په توګه 

څومره ډېر پرمختګ کړی دی 

او ما څومره کم هغه ترالسه 

کړیدي.”

اداکار او ډایرکټر، ام کې راینا 

د ډرامې په ميل ښوونځي کې د 

پوري او شاه استاذ د هغه یادونه 

کوي چې د اوم پوري څرګندې 

شخيص ځانګړتیاوې د هغه سادګي څرګندوله. 

هغه یادونه کوي چې، “د هغه په باور دا د هغه 

تر ټولو لویه پیاوړتیا وه چې په هر څه باندې 

د زیار ویستلو په پایله کې هغه هر څه کولی 

شوای. هغه په سهار مهال د آزادې فضا لرونکي 

تیاتر ته تلو، مخکې له دې خلک له خوبه راویښ 

يش، او خپلې خربې او ویناوې به یې مترینولې. 

د هغه ځینې غوره اجراآت په هغو رول لوبونه کې 

دي چې هغه د NSD د ډرامې ښوونځي د سټیج 

پر رس تررسه کړیدي.”

پداسې حال کې چې د اوم 

پوري سینامیي مراټي فلم ګاشیرام 

کوټوال تررسه او جوړ شو، د هغه 

د هندي فلمونو لړۍ په 1970 او 

1980 کلونو کې په هندي سینام 

کې نوې څپه رامنځته کړه. دا 

د هغه یو پنځوونکی خوځښت وو چې د شبانه 

اعظمی، سمیتا پټیل، او نصیرالدین شاه له لوري 

یې ملګرتیا کېدله. فلم جوړوونکی، سودیر میرشا 

چې په 1992 کال په داراوي فلم کې یې له پوري 

چې د اوم پوري 
سینمایي مراټي فلم 

ګاشیرام کوټوال 
ترسره او جوړ شو

اداکاران، هر یو اوم پوري، منیش دایال، او هیلن میرین د سلو قدمونو سفر )The Hundred Foot Journey( فلم څخه په انځور کې
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غیراحتاملی/ناشونی 
 ستوری

له خپل لومړي فلم، ګاشیرم کوټوال څخه په هالیووډ کې د سینامیي بریاوو پورې، 
تجربه کار اداکار اوم پورې په سینام کې له دریو لسیزو څخه ډېر وخت کار کولو رسه 

د تل لپاره د هند سینام یو سمبول ګرځېدلی دی

لیکواله:  ناندیني دي پايت

داسې ویل کیږي چې رول لوبونه د یو کرکټر په 

خیالونو کې د خپل ځان له ډوبولو څخه عبارت 

دی. کله چې اوم پوري په کال 1983 کال کې 

د ګوویند نیهاالين په آرد ساتیا فلم کې د اننت 

ویلنکار په نوم د انسپکټر/مفتش پولیس په توګه 

سینامیي انځور کې راښکاره شو، هغه د 1980 

کلونو د هغه حقیقت آستازیتوب 

وکړ چې د هند ملت له بد او بېړين 

حالت څخه د بیارغونې حالت لوري 

ته روان وو او د ایډیالیزم یو نوی 

احساس په لټه کې وو. هغه د هر 

سړي د مخ انځور وو، هغه که عام، 

آشنا سړی وي او که د ناوړه کارونې 

پر وړاندې درېدنه وي، او د80مو 

کلونو غصه ناک ځوان شخص وګرځېد. هغه له 

مخکې څخه د هند په سینام کې د غیراحتاميل 

هیرو/قهرمان په توګه خپله وړتیا وموندله، هغه 

په تیاتر کې خپله ریښتونې مشغوال ومونده او 

هغه خپل سفر له خپل پلرين ټاټويب، پنجاب 

څخه پیل کړ. 

نصیر الدین شاه چې د خپل هرن د ال پیاوړتیا 

لپاره په ډیيل کې د ډرامې ميل ښوونځي کې د 

اوم پوري ټولګیوال وو، وایي، “لکه څنګه چې ما ته 

ویل شوي، اوم په کالج کې د درس ویلو پر مهال 

په پاشیاله کې د ډرامو لیکنې د پند هارپال تیوانا 

ګروپ، پنجاب کاال مانچ پنجايب تر ټولو غوره 

غړی وو.”هغه زیاتوي، “زه په دې 

هیښ نه یم چې هغه د ډرامو ميل 

ښوونځي کې په هامغه ډول پاتې 

وو، چېرته چې مونږ دواړو په 1970 

کال کې له یو بل رسه ولیدل.هغه 

زمونږ په دوره کې تر ټولو مخلص، 

پر وخت او وعدې والړ، او زیارکښ 

اداکار وو. هغه په هر څه کې ډېر 

زیات کار او زیار وویست – له اصطالحاتو او کلمو 

له انتخابه نیولې په ګډوډ حالت کې د خوراکي 

شیانو د لیست کنټرولولو او د ناوې د پالر په 

څېر تر شاوخوا ګرځېدلو پورې، او له هر چا څخه 

د خوړو د څرنګوايل تر پوښتنې کولو پورې – او 

هغه یواځې اوم پوري وو. اوم په نړیواله توګه د 

د اوم پوري د هنر 
مهارت د ډرامې په 
ملي ښوونځي کې 

خوندور شو
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د پروسېپه ترڅ کې زموږ ډیزایرنان په هندي 

ټوکرو کې نوي نوښتونه کوي. په نیویارک ښار کې د 

جامو یوه نندارتون ته ښاغيل خان، د هندي موډلپاالنو 

له الرې د نرمو مالوچو 39 داسې بېلګې 

وړاندې کړې چې هندي ظرافت پکې 

کارول شوی و. هغه په یاده ننداره 

کې د نیویارک مخکښې ورځپاڼې ته 

د مرکې پر مهال زیاته کړه، دا هر 

څه په هندوستان کې د موډ دهرن د 

پیکه توب او زوال په اړه دي. په ځینو 

جامو باندې سپین خالونه او کړۍ هغه 

بېلګې دي چې هندي روحانیون يې 

په خپل ځان لري. ما په خپله ننداره کې ګڼ توکمه 

هندوستان ته کتنه کړې چې ګران بیه او رنګین 

ټوکرپکې استفاده کېږي. دا د یاد هرن پیکه اړخ دی. 

په ځینو جامو د نرمو مالوچو بېلګې په هندوستان 

کې د موډ او فیشن هرن د زوال څرګندويي کوي.

په پایله کې باید ووایم چې دا د مينې هرن دی. 

د ډيزاین لړۍ له هغو نظریو رسه د 

یوه خیال په توګه پیليږي چې زه يې 

په خپل ذهن کې انځوروم. د ژوند 

د بڼې، عمر، او جنسیت له مخې 

تقاضاوو ته په کتو رسه یادې نظریې 

په حقیقت اوړي او موږ په خپلو 

فامييل کارخونو کې ټوکر او خامک 

تولیدوو. بیا د 90 ورځو په ترييدو 

رسه، او په نعیم خان سټوډیو کې د 

ځینو فیشني پاولیو په ور اضافه کولو رسه، وروستۍ 

جامې په ښکلې بڼه، په مسلکي توګه په ښکال او 

مينې رسه وړاندې کيږي. 

د هندي ډیزاینرانو 
لپاره دا یوه لویه 
السته راوړنه ده 
چې د معاصرو 

ډیزاینرانو په کتار 
کې ځای لري

 ،)Bibhu Mohapatra( له پاسه: د موډ او فیشن ډیزایرنان؛ هر یو بیبهو موهاپاترا

.)Anita Dongre( او انیتا ډونګرې )Troy Costa( نعیم خان، ټروی کوسټا
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رسه ترکیب کړي، بې سارې پایلې رامنځ ته کوي، له 

همدې امله د نړۍ په کچه وتلې څېرې هندي ليبلونه 

غوره کوي. 

زموږ ډیزایرنانو شهرت ته د رسېدو لوړ پوړونه 

وهيل دي. په نیویارک کې مېشت هندي االصله نعیم 

خان، چې د مريمن میشل اوباما له ځانګړو مینه والو 

څخه دی، په آنالین ډول په یوه مرکه کې داسې وویل” 

کله چې میرمن اوباما په 2009م کال کې په سپینه 

ماڼۍ کې د لومړنۍ ماښامنۍ لپاره زما له نوښتونو یو 

وټاکه، زه يې هېښ کړم. هر څه بل ډول شول. دا چې 

نوموړې زما برنډ غوره کړ، ماته يې په نړيواله کچه 

شهرت وباښه او نن زما برنډ له یوه حیرانوونکي شهرت 

څخه برخه من دی. دا خورا مهمه ده چې نوموړې 

څنګه وکوالی شول یاد هرن عام او ډیزایرنان يې 

مخکښ کړي. له مشهورو څیرو مالتړ حیايت رول لري. 

باید ووایم چې زما برنډ ته نوي سلنه شهرت هغو وتلو 

څېرو بښلی کوم چې زما له جامو ګټه پورته کوي.

د هندي ډیزایرنانو لپاره دا یوه لویه السته راوړنه 

ده چې د معارصو ډیزایرنانو په کتار کې ځای لري او 

په نړیواله کچه مينه وال يې ځان ته جلب کړي دي. د 

ډیزایرن ټرای کوسټا )Troy Costa( په وینا، د مختلفو 

بڼو یو ځای کول هغه څه دي چې زموږ راتلونکی لوری 

ټاکي. زه په دې عقیده یم که څوک غواړي د نړیوالې 

ټولنې یوه برخه واويس، نو په کار ده چې هغوی ته ورته  

جامې واغوندي. آیا تاسې داسې کوم جاپانی لیدلی 

چې په نړيوالو پيښو کې یې کیمونو جامې اغوستې 

وي؟ زه فکر نه کوم چې په نړیوالو ناستو کې په ميل 

بڼو ځان ښوونه به غوره انتخاب وي، هغه دا خربه د 

 )Dongre( په نامه اونیزې ته وکړه. ښاغيل ډونګري

زیاته کړه، موډ او فیشن په نړیړیواله کچه  د ډول ډول 

سټایلونو په جلب رسه  په طبیعي توګه غوړېدلی او 

پراخ شوی دی. همدا راز د نن ورځې عرصي تکنالوجۍ 

دې ته ښه موکه برابره کړې تر څو هر سړی هر څه ته 

الس رسی ولري. موږ د خامکدوزۍ په تخنيکونو رسه 

هندي ټوکر کاروو.  موږ هر موسم ته په کتو رسه بيلې 

بڼې او سټایلونه پنځوو. 

د امریکا پخوانۍ لومړۍ 

مريمن میشل اوباما او 

د کامربيج ډوک مريمن 

کيټ ميډليټن د کریم 

خان له خوا د ډیزاین شو 

جامو د اغوستلو پر مهال
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په هندي ډیزاینونو کې د نړيوالو 

وتلو څېرو ځان ښوونه
موږ تاسې ته ښيو چې هندي  ډیزایرنان څنګه د نړۍ په کچه مشهورو څېرو ته د موډ جامې چمتو کوي 

اوهمدارنګه به د هندي ټوکرو او د ټوکر اوبدنې اليس ماشينونو په اړه معلومات درکړو 

لیکواله  :  پوجا کولکارين

نن ورځ موډ او فيشن د کلتور، قوم او عقیدې تر پولو 

محدود نه دی،  بلکې د یوه پراخ او رستارسي دود په 

توګه پېژندل کېږي.  په موډ او فیشن کې د جامو برابره 

اندازه او ظرافت هغه څه دي چې د موډپاالنو لپاره 

ځانګړی اهمیت لري، آن دا چې د هاليوډ او په سیايس 

کچه وتيل موډپاالن هم په مهمو پيښو کې له اندېښنې 

پرته په هندي ډیزاینونو کې ځان ښوونه کوي. 

 د امریکې د متحده ایاالتو لومړۍ مېرمنې مېشل 

اوباما په 2015م کال کې، نوي ډهيل ته د رارسېدو پر 

مهال  په رورکېال )Rourkela( کې د زيږيديل بیبهو 

موهاپاترا )Bibhu Mohapatra( له خوا ډیزاین کړې 

هندي جامې یې په تن وې، هندیان يې هيښ کړل. د 

 Kate Middleton  کامربیج ډوک مريمن کېټ مېډلېټن

په 2016م کال کې هند ته د خپل سفر په مهال د انیتا 

ډونګرې )Anita Dongre( رنګینه جامو په اغوستلو 

رسه ټول حیران کړل. د ممبی د نارینه جامو یوه طراح 

ټرای کوسټا Troy Costa وروسته  له هغه کورنی 

شهرت ترالسه کړ چې لومړي وزیر موډي په 2014م 

کال کې امریکا ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه له 

ډیزانونو څخه جامې په تن کړې وې. همدا راز نړیوالو 

 ،)Lady Gaga( هرنمندانو او سندغاړو، لکه لېډي ګاګا

 Nyong( لوپیټا نیانګ ،)Jennfier Lopez( جينیفر لوپیز

Lupita( او داسې نورو هم د هندي طراحانو له کار 

څخه ستاینه کړې ده. 

پوښتنه داده چې ولې ډیری مشهورې څېرې هندي 

ډیزانرانو ته تر نړيوالو لېبلونو ترجیح ورکوي؟

هندي نامتو ډیزایرن ډونګري )Dongre(، په دې اړه 

وایی، دا یوازې مشهور کسان نه، بلکه یوه معمويل ښځه 

هم چې د نړۍ له هېوادونو څخه يې لیدنه کړې وي او د 

نړۍ نورو مشهورو برنډونو ته الس رسی ولري، له هندي 

ليبلونو استفاد غوره ګڼي. 

 د هندي جامو لرغونتوب او تاريخي میراث یاد 

هیواد ته په نړیواله کچه شهرت بښلی. کله چې 

ډیزایرنان دودیز ټوکر، نوې بڼې او بډایه اليس صنایع 
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ښیې یا شفاف پالستیک په وسیله پوښول شوي 

دي چې منځ ګرم وسايت، او ډبل خټین دیوالونه 

او فرش او په بامونو، بیروين دیوالونو او فرش کې 

عایق مرسته کوي چې ګرمي ذخیره يش. د ورځې 

له خوا طبیعې رڼا د بریښنا اړتیا له منځه وړي.

شاملی خواته اکرثه ساختامنونه درې فوټه 

د ځمکې څخه ټیټ دي، ځکه چې د مځکې هوا 

په دې ژوروالی کې د ژمي له خوا نسبتا ګرمه او 

د اوړي له خوا نسبتا سړه وي. دا 

کیندل شوې خاوره د دیوالونوپه 

جوړولو کې استعامله شوې، چې په 

ژمې کې یې ګرم او په اوړي کې یې 

یخ سايت.

چت، بیروين دیوالونه او فرش 

د عایق په وسیله پوښول شوې 

چې اوسیدونکي د ورځې له خوا 

د ګرمۍ څخه سايت. لرګی د 

جوړښت په وخت کې په چت کې 

ځای پر ځای شوی چې د ګرمۍ 

له تیښتې مخنیوی وکړي. د جغلو او سیمنټو 

پاسنۍ برخه د ګرمي بانک په حیث عمل کوي. 

د دیوالونو منځ فاصله د بور ارې، د لرګیو تراشل 

شوې پوټکو یا کله کله د کاغذ او پالستیکی شیانو 

لکه بوتلونه او خلتو په وسیله ډکیږي. کله کله 

هم غوشایي د عایق پالسرت په توګه استعاملیږي. 

د څښلو اوبه د برمه شوې څاه څخه راوځي 

چې 130 فوټه ژوروالی لري. د 

سولر تختې یو بریښنایی پمپ ته 

بریښنا ورکوي چې د اوبو ټانکونه 

ډکوي. دوه متمرکزه منعکس 

 SECMOL کوونکي ډول دیګونه د

د خوراک ډیره برخه پخوي، او یو 

لوي پارابوولیک انعکاس کوونکی 

چې د ملر شعاع ګانې په پخلنځي 

کې د دیګیو الندې ته منعکس 

کوي. دا ډیزاین د یو لوی ګازي 

منقل په شان ګرمي تولیدوي او ډیره پیسې په 

داسې حال کې سپام کوي چې محیط هم سايت. 

چت، بیروني 
دیوالونه او فرش 
د عایق په وسیله 
پوښول شوې چې 

اوسیدونکي د 
ورځې له خوا د 

ګرمۍ څخه سات

د ONH موخې 
او هدفونه: 

�   ددې لپاره چې کلیوالې ټولنې 
د ښوونځيو په خالصولو کې ښه 

رول و لوبوي نو د کيل د زده کړو 

ټولنو )VECs( ته اړتیا لیدل کیږي

�   چې ښوونکې داسې وروزل يش 
ترڅو هغوی په نوښت، په زده 

کوونکو متمرکز، او د فعالیت په 

چوکاټ کې دريس میتود ولري 

چې ښوونځۍ د ماشومانو لپاره د 

خوښۍ ځای وګرځي. 

�   ددې لپاره چې د الډک مربوط 
ملړين کتابونه او دريس مواد 

آماده يش

سینامګران کرینا کپور او رشمان جوشۍ  د بالیوډ “Idiots 3” فیلم شوټ کولو وخت کې
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 SECMOL په
کمپس کې 

زده کوونکي، 
کارکوونکي او 

داوطلبان په ګډه 
ژوند، کار او زده 

کړه کوي

سولر بریښنا باندې سمبال پوهنتون کې چې د 

مدیریت او ساتلو ډیره برخه یې د دوي په واسطه 

کیږي، زده کوي.

نږدې 95 سلنه زده کوونکې په آیالت کې 

د لسم امتحان کې پاتې راځي. 

د دې لپاره SECMOL په1994 

کې د آیالت زده کړې ریاست، د 

محيل دولت او کلیو ټولنې غړو 

په همکارۍ د نوې هیيل عملیات 

)ONH( حرکت پیل کړ. دې رسه 

هلته ښکاره پرمختګ وو- چې له 

2003 څخه تر 2006 پورې تقربیا 

50 سلنه د دولتي ښوونځیو زده 

کوونکو په يل ولسوالۍ کې د 

شمولیت امتحان کې بریايل شول 

چې په ورستیو کې دا شمیره دوه 

په دریو ته لوړه شوې ده.

د سولر پر بریښنا د SECMOL روښانه انګړ د 

ګرمولو، بریښنا او پمپ کولو لپاره د سولر بريښنا 

کاروي. فوټو ولټاییک تختې د رڼا، کمپیو ټرونو او 

تلویزیونونو لپاره بريښنا تولیدوي. بټرۍ ګانې د 

شپو او وریځه ورځو لپاره برق ذخیره کوي خو یو 

وړوکی جرناتور هم د رضورت لپاره 

موجود ده. 

دې سولري سهولتونه د 

SECMOL ټول پروګرامنو په هر 

ژمي کې د تیرو 15 لپاره په بریالۍ 

توګه پر مخ وړي دي، حتی په هغه 

وخت کې چې  د بیرون هوا په -25 

درجو ته ښکته شوه. 

سهیل خوا ته کړکۍ ګانې 

ساختامن ګرم سايت )ځکه چې ملر 

په ژمې سهیل خواته ټیټ ګرځي(. 

ګلخانې په ژمي کې سهیل خواته 

ساتل کیږي او په اوړي کې د دې لپاره چې ډیر 

ګرم نيش بیرته لرې کیږي. پاسني درینڅې د 

مختلف فعالیتونه چې د SECMOL زده کوونکو تررسه کړي دي
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پیژندل شوی هندي فلم Idiots 3 مو په یاد ده 

چې هلته د فونسوک وانګډو ملګرو هغه یو غیر 

مروج تعلیمی انسټیټوټ ته په يل -الډک سیمه 

کې تعقیب کړو؟ وانګډو د  ډیپلومونو څخه په 

زده کړې السته رواړلو کې ډیر باورمند وه، او 

انسټیټوټ هم یواځې د بالیوډ فیلم خیا نه بلکه 

په الډک سیمه کې یو ریښتیني د خښتو او 

سمنټو ساختامن ده.

د الډک زده کوونکو تعلمی او فرهنګی حرکت 

)SECMOL( د الډکي کالج زده کوونکو له خوا په 

1988 کال کې تاسیس شواو کوښښ یې دا وه چې 

د دولتي ښوونځیو سیستم تغیر کړي. د عميل، 

محیطي، ټولنیزې او دودیزه پوهې، ارزښتونو 

او تجربو د زده کړې مرکز باندې مشهوره شو. 

زده کوونکي پخوانۍ الډکي سندرې، نڅاګانې 

او تاریخ د معارصه علمي پوهې رسه یو ځای په 
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د رواجونو له 

منځه وړل
په ‘Idiots 3’ کې له ښودلو څخه د مخه SECMOL د عميل زده کړې لوړه الره وه چې 

د خپلو زده کوونکو لپاره یې متداوم راتلونکی جوړولو
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د تريپورا د بامبو ماموریت په مرستې، د سکتور 

تحول په آیالت کې په 2007-2006 کال کې د 

27.90 څخه  115.56 هندي روپیو 

ته په 2013-2012 کې اوچت شو. د 

بامبو په مرسته په اقتصاد کې چټک 

لوړوايل له امله د آګارتاال په ملنو کې 

د بامبو پارک جوړول اوج ته ورسول. 

د بامبو څو اړخیزه توب څخه، 

خلکو په شامل ختیځ کې زده کړله 

چې د موسقۍ آلې جوړې کړي او د 

خپل دودیزه نڅاګانو لپاره یې استعامل کړي! په 

ناګلنډ کې خلک د بامبو نري ډولونه د خولې شیانو 

لکه توله، د وایلون پیالو جوړولو لپاره استعاملوي- 

هغه آلې چې په مشهوره توګه د ناګلنډ 

آوس یې استعاملوي. او 

همداسې د چیرا نڅا چې  

په میزورام کې کیږي، چې 

د بامبو دوه جوړې ورکې 

وي او څلور کسه وي، په 

شامل ختیځ کې یو له ډیرو 

مشهوره نڅاګانو څخه 

ده او د په جشني ختونو 

کې یوه مشهوره جذب ده چې خلک 

ځان ته ټولوي.

خلکو په شمال 
ختیځ کې زده کړله 
چې د موسقۍ آلې 

جوړې کړي

د میزو قبیله چې د بامبو دودیزه نڅا کوي – چیرا – د چپچار کوټ په ملانځغونډه کې
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بن )dendrocalamus strictus( د 

کریم ګنج په سیمه کې پیدا کیږي. 

مويل بن د خپل کلکې ساقې له امه د 

ساختامين اهدافو لپاره لکه: په خاصه 

توګه د کورونو د چوکاټونو، دیوالونو 

او خوازو جوړولو لپاره استعاملیږي. او 

ډالو بن د خپل نرمۍ له وجې د پزکي 

جوړولو، او اليس صنایعو 

کې استعاملیږی او د 

شامل ختیځ د خلکو د 

خوراکی توکو یوه برخه 

هم جوړوي. خو د بامبو 

لرګی یواځې د ساختامين 

او ملکي کارونو پوری 

تړلی نه دی. 

په جالبه ډول آسام په هند کې هغه 

آیالت دی چې د بامبو ښکال لپاره ډیر 

مدارک لري تقریبا د کاناډا، ناروي 

او فینلنډ هیوادونه رسه په مساویانه 

توګه برابري کولی يش. یواځې په آسام 

کې 50 ډوله بامبو شنه کیږي چې 

ډیره برخه یې د اليس صنایعو لپاره 

استعاملیږي لکه چلني )غلبیلونه( چې په 

سستې توګې رسه په تیروبېر ډول اوبدل 

شوي او د چای او وریجو غلیبیلولو لپاره 

ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. 

تریپورا بل آیالت دی چې د بامبو د کور 

په نامه یادیږي. د بامبو 

ځنګلونه په دې آیالت کې 

2,739 کیلومرته مربع 

ځمکه پوښوي. د دولت 

د معلوماتو له مخې 

تقریبا 2.76 لکه کورنۍ 

د بامبو مرتبطه کارونو 

کې بوختې دي. د بامبو د هرني نظر نه 

اخوا بامبو خپله تجاريت الره د بامبو هرن، 

د بامبو موډرنه تختې، څو ال تختې، رخه 

داره تختې او د بامبو فرنیچر له مخې د 

لرګیو په وړاندې د ارزانه قیمت په لرو 

پیدا کړې. 

 ډول آسام په هند 
کې هغه آیالت دی 
چې د بامبو ښکال 

لپاره ډیر مدارک لري

  د سیوري او اوږدو ریښو لرلو له امله 
د خاورې د وړلو مخنیوی کوي.

  د سیند په غاړه د باد مخنیوي لپاره 
ورڅخه ګټه پورته کیږي. 

  د اوبو ککړوايل په کمښت کې 
مرسته کوي ځکه چې د نایرتوجن 

ډیره برخه مرصفوي.

  کاربن ډای اکسایډ جذبوي او دخپل 
په اندازه ونو څخه 35 سلنه ډیر 

آکسیجن تولیدوي. 

  بامبو په هغه وچو سیمو کې وده 
کوالی يش چې هلته نور محصوالت 

له رسه نه کیږي. 

د بامبو خواص 

 د هندي نی استعامل

   د کور وسایل او ساختامين کارونه
  بیر، رشاب او درمل

  د بامبو)هندي نی( تختې یا 
ورقې نصبول

  متداوم ظروف او د موسیقۍ آلې
  اليس صنایع، قالینې، د ساعت 
تیرۍ شیان او داسې نور لوازم

  د ډبرو سکرو جوړول

د بامبو ماهې نیونې 

دودیزه دام
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د بامبو پر استعامل ملی ماموریت د یو رسوې 

له مخې دا پیدا کړه چې تقریبا 12.8 سلنه د 

هند ځنګلونه او دوه پر درې د هند شامل ختیځ 

مارکیټ بامبو نیولی دی. د بامبو د اهمیت وړ 

وده په دې سیمه کې، د بامبو دودیزه پزکي، د 

بامبو تختې کوټو الندې فرش لپاره، رسپوښونه، 

سبدونه، د ماهي نیولو بندونه او نورو شیانو خپله 

الره وروسته له هغې پیدا کړه چې دولت بامبو و 

پیژندل او نړیوال مارکیټ ته یې معرفی کړ.

د شامل ختیځ د ونو څخه ډکو زیرمو، په خاصه 

توګه د میزو د تپو ، میکیر، نوګانګ او لکشیمپور 

د ولسوالیو په ځنګلونو کې، څو ډوله 

بیالبیل بامبو موجود دي لکه ډالو 

بن )dinochloa gracilis( د 

کوليس په سیمه کې او مولی 

پاس: شنه شوربا د بامبو رسه. ښي 

خواته: د سیوري اوبدل شوې خولې 

د اوبو شیر دان چې د بامبو نل دی
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د بامبو )هندي نی( 

 داستان
د اليس صنایعو او ساختامين کارونو څخه نیولی تر طبي معالجې، هندي نی څو 

اړخیزه ګټې لري چې په شامل ختیځ کې په ښیرازه توګې رسه موجود دي 

لیکواله  :  مونا برنجي 

په 2004 کال کې، اتل بهاری واجپایی د هند د 

وخت صدر اعظم د بامبو زیاتوايل لپاره د بامبو 

په اوم نړیوال کنفرانس کې یو نوښت پیل کړ. 

د بامبو خیال لیدل د تحويل مادې په حیث، د 

هوښیار خلکو لرګي د یو حرکت په توګه معريف 

شو چې ژوند بدلوي.

بامبو د هند شامل ختیځ اوسیدونکو هره 

ورځني ژوند پورې په طبیعي توګې تړلی دی.
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د کانګرا درې رېل پټلۍ

 له دې رېل پټلۍ څخه د لیدنې وخت: 

له سپتمرب څخه تر جون میاشت پورې. 

د هیامکال پرادیش سیمې په کږلیچو الرو کې له 

پیچومي لرونکو غونډیو او درو څخه په کمه کچه 

مشهوره د کانګرا د رېل پټلۍ غځېدلې ده. دا رېل 

پټلۍ د 1926 کال می میاشت کې پالن او په 1929 

کال کې کار اخیستلو ته وړاندې شوه. د کانګرا د 

درې رېل پټلۍ د دویم هاملیا سیمه کې د پنجاب 

په آیالت کې له پټانکوټ څخه پیل او په هیامکال 

پرادیش په جاګیندرنګړ په سیمه کې پای ته رسیږي. 

دا رېل پټلۍ له 993 پلونو او دوه تونلونو څخه تېریږي 

او د 164 کیلو مرتو اوږده الر په 9 ساعتونو او 20 

دقیقو کې وهي. 

ښکلې منظرې وروسته له هغې پیلږي چې کله 

رېلګاډی له نورپور څخه دواړو خواوو ته د کوچنیو 

غونډیو په لرلو رسه او د دولتهار لړۍ د ښایست 

اخیستلو رسه تېريږي. رېلګادي وروسته د دولتپور د 

تونل او د کانګرا زړې او ورانې شوې کال څخه تېریږي. 

څومره چې رېلګاډي مخکې ځي، مسافر د کلیوالو سیمو 

له ښکلې او تازه هوا څخه برخمن کیږي او د غرونو 

سپینې څوکې یې تر سرتګو کیږي. کله چې رېلګاډی 

پاالمپور سیمې ته ننوځي، د جڼغوزیو د ونو بوی په هوا 

کې خپور وي او د چایو باغونه د بیاتازه وايل ننداره 

وړاندې کوي. رسه له دې، رېلګاډی له 

یوې وښیاڼې څخه/واښه لرونکې سیمې نه 

تېریږي، او د اهجو سټیشن ته په رسېدو 

رسه چې لوړوالی یې 1290 مرته دی خپل 

سفر پای رسوی. 

د کانګرا په زړه پورې غونډۍ لرونکی 

ښارګوټی چې له سمندر څخه 733 مرته 

لوړ دی د دولتهار د لوړې لړۍ په منځ 

کې پروت دی. دا ښارګوټی د بینیر او 

ماجهي سیندونو د یوځای کېدو پر غاړه 

پروت دی. 

Heritage_Mountain Railways_6pgs_Pashto.indd   64 8/17/17   12:30 PM



میراث

n   مارچ - جون 2017          n 8هند ليد  0

د کالکا – شیمال رېل پټلۍ

 له دې رېل پټلۍ څخه د لیدنې وخت: 

له مارچ څخه تر جون پورې. 

د کالکا د زړه وړونکي ستیشن څخه د سهار له 

راغوړېو رسه سم شیمال ته )له سمندر څخه 2276 

مرته لوړ( رېلګاډي په سفر پیل کوي او دا هغه 

څه دي چې د خیال کولو المل ګرځي. له تونلونو 

او پلونو څخه او د جڼغوزیو او سپیدارو ونو په 

منځ کې د رېلګاډي د تېرېدلو رسه، طبیعت مو په 

خپلې ښکال رسه هک پک پاتې کوي. د رېل پټلۍ د 

هوارې خلک له شیمال رسه نښلوي چې د بریتانوي 

هند د اوړي پایتخت ګڼل کیږي. دا رېل پټلۍ 

چې د بریتانوي ویرسوی الرډ کروزون له لوري په 

1903 کال کې په پرانستلو رسه، رېلګاډی پکې له 

103 تونلونو، 969 پلونو، او له 919 کږلیچونو څخه 

تېریږي. په حقیقت کې، د کلکا-شیمال رېل الره، 

چې په 1891 کې یې وړاندیز وشو، په ډارجیلین 

کې د رېل پټلۍ نرۍ الرې یوه منونه ګڼل کیږي. 

په 2007 زېږدیز کال کې دا رېل پټلۍ د هیامکال 

پرادیش د دولت له لوري میرايث رېل پټلۍ په توګه 

ونومول شوه او په 2008 زېږدیز کال کې د یونیسکو 

له لوري د نړیوال میرايث ځای په توګه وپېژندل شو. 

ماتران د غونډۍ/غر رېل پټلۍ

 له دې رېل پټلۍ څخه د لیدنې وخت: 

له مارچ څخه تر جون پورې. 

په مهارشرتا کې د دوه فوټو عرض/بر لرونکې د 

ماتران د غره میرايث رېل پټلۍ 21 کیلو مرته اوږده 

ده چې په لویدیځ ګاتس کې له ځنګيل سیمې نیرال 

څخه پیل او تر ماتران پورې غځیږي. دا رېل پټلۍ 

د 1901 او 1907 کلونو په منځ کې د عبدالحسین 

ادمجی پیربوای له خوا چې مايل مالتړ یې د هغه 

د پالر ښاغيل ادمجي پیربوای له لوري برابرېدې 

د باريس ایوارډ کالرتوپ رېل پټلیو د انجیرنانو د 

رشکت له لوري تر نظارت الندې جوړه شوه. دا 

پروژه د 16 لکه هندي روپیو په لګښت پای ته 

ورسېده. ماتران چې “د غره پر رسه ځنګل” په مانا 

دی، د حساس چاپېریال لرونکې سیمه ده او له 

دې ځای څخه په لیدنې رسه یې سفر کوونکي د 

طبیعت د زړه وړونکو منظرو څخه یې جذبولی يش. 

له نیرال څخه د ماتران د غونډیو رس ته رېلګاډي 

نږدې 281 کږلېچ لرونکې الرې وهي. 
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د نیلګیري د غره رېل پټلۍ

 له دې رېل پټلۍ څخه د لیدنې وخت: 

له مارچ څخه تر جون میاشت پورې. 

د هاملیا د ډارجیلین رېل پټلۍ په شان، د 

نیلګیري د غره رېل پټلۍ په کال 1908 زېږدیز 

کال کې جوړه شوه. دا رېل پټلۍ په لومړیو کې 

مادراس رېل پټلۍ رشکت له لوري چې اوسمهال 

د سامل ډیویژن په نوم چارې تررسه کوي جوړه 

شوې او د 3 فوټو او 3 انچو عرض په درلودلو رسه 

له میتوپاالیم څخه تر اويت پورې غځېدلې ده. 

د نیلګیري د ستغو او کږلیچو غونډیو له کبله، 

د الرو د رغولو پر مهال د رېل پټلۍ جوړول له 

ښکاره ننګونو رسه مخ شوه. د ستغو غونډیو رسه 

د اشنا کېدو لپاره، بېل او جدا سیستم رامنځته 

او جوړ شو. د دې سیستم په وسیله انجن/ ماشین 

په غونډیو پورته ختلو پر مهال د رېلګاډي په 

شا کې ایښودل کیږي تر څو له شا څخه رېل ته 

ټېله ورکړي، او په سفر کې له غونډیو د راکښته 

کېدو پر مهال، انجن/ماشین د رېلګاډي مخکې 

اېښودل کیږي تر څو د رېلګاډي له ښوییدو 

او له خط څخه د اوښتو څخه مخنیوی وکړي. 

په همدې توګه، التر اوسه پورې د نیلګیري د 

غره رېل پټلۍ د انجیرنۍ د یوې معجزې په 

توګه ګڼل کیږي. دا رېل پټلۍ په 2005 کال په 

جوالی میاشت کې د یونسکو له لوري د نړۍ د 

غوره میرايث ځای په توګه وپېژندل شو. 

 رېلګاډي د 46 کیلو مرتو الر په پنځو 

ساعتونو کې وهي او پدې سفر کې د 

کاالړ، کونور، ویلینګټون، اراونکادو، کیتي، 

الویډیل، او اويت )یوداګامندامل( له سټیشنونو 

څخه تیریږي. 
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د هاملیا د ډارجیلین رېل پټلۍ

 له دې رېل پټلۍ څخه د لیدنې وخت: 

له اکتوبر څخه تر مارچ میاشت پورې. 

په لویدیځ بنګال کې د هاملیا د ډارجیلین 

رېل پټلۍ هېوادنۍ مینې ته ورته ده. د 

لوبیزو شیانو باندې ښایسته شوي رېلګاډي 

کې د دوه فوټه نرۍ رېل الر چې د نوي 

جالپیګوري او ډارجیلین څخه تېره شوېده 

تل د ډارجیلین د نندارې وړ ښایست د 

سفر کوونکو لیوالتیا راپارولې ده. د ورو 

سفر لرونکې مارپیچه الر 78 کیلو مرته 

غځېدلې ده. له نوي جالپیګوري څخه چې 

له سمندر څخه یې لوړوالی 374 فوټه دی 

تر ډارجیلین پورې چې له سمندر څخه یې 

د لوړوايل کچه 7218 فوټو پورې رسیږي د 

لوړوايل کچه ډېریږي. 

د هاملیا د ډارجیلین رېل پټلۍ د 

بریتانیا له لوري د 1879 او 1881 کلونو 

په منځ کې جوړه شوېده او د غرنیزو رېل 

پټلیو په جوړولو کې د انجیرنۍ پنځوونکي 

نظر او د غرنیزو سیمو د جغرافیې د محيل 

پوهې د ترکیب یوه بېلګه او مثال دی. په 

1999 زېږدیز کال کې، د خپل په زړه پورې 

نړیوال ارزښت، رښتیني او تر ټولو غوره 

مدیریت له کبله، دا رېل پټلۍ د یونیسکو 

له خوا د نړۍ د میراث/غوره آثارو په توګه 

وپېژندل شو. 
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د هند د غونډیو پر رس ریل  پټلۍ پر 

غرونو باندې د ریل پټلیو اغېزناکه اړیکه 

او د هېواد ددې سیمې ښکلې منظره جوړه 

کړېده. دا رېل پټلۍ د بریتانیا د مستعمرې 

د حکمرانۍ پر مهال د هند پر غرونو 

باندې د کنټرول په لرلو کې د لېوالتیا 

له کبله جوړې شوې دي او د هند د ریل 

پټلیو د خدمتونو د ادارې له لوري یې 

ډېره ښه پاملرنه شوې او کار ترې اخیستل 

شوی دی، او د هغو خلکو لپاره چې له 

ښایسته هسکو ځایونو څخه خوند اخيل د 

ټرانسپورټيشن پنځوونکی موډ ښکاري. د 

رېل ګاډي دا الرې د غرونو د بیخ غونډۍ 

له یو بل رسه نښلوي، او ستغو ځایونو او د 

نندارې وړ منظرو ته الرې بايس. لکه څنګه 

چې د غونډیو پر رس سفر یوه ریښتونې 

خوښي ده، مونږ ستاسو پام د غرنیزو پنځو 

رېل پټلیو پر لوري اړووم. 
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د غونډیو په منځ 

کې سفر
که چېرته غواړئ له آسامين لوړو او هسکو څخه د 
هند له منظرو څخه خوند واخلئ، په غرونو کې په 

هغه ریلګاډي کې په سفر وکړئ چې تاسو په داسې 
حال کې چې د غره ښایسته هوا تنفس کوئ د ښکلو 

او جذبوونکو الرو څخه تېروي 
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رستريي د کاو وهلو مراسمو په ترڅ 

کې رسم ګذشت کوي.

 د ماتې غږ د ملۍ افتخار یوه برخه 

ده، چې د تیرو وختونو احساس را 

ژوندی کوي. 

د ګروپونو او موسیقی دانانو فعالیت اوریدونکي د وطن 

دوستۍ په مینې رسه متحیره کړل. په داسې حال کې چې 

نغمې د هندي او غريب ترکیب وو، خو د هندي نغمو تسلط 

مراسمو ته یو خاص خوند ورکړ.
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سږ کال 16 ګروپونو، 16 د تولې او ډول ګروپونو د نظامي مرکزونو او غنډونو څخه ګډون کړی 

وو. یو، یو ګروپ د هند سمندري ځواکونو او د هند هوایي ځواکونو څخه هم ګډون کړی وو.
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ولسمرش پرناب موکرجي په یوه رس وازه طالیی رنګه ګاډۍ کې د ملانځلو 

ځای ته ورسید. د ماتې غږ هغه پخوا وختونو ته رسیږي چې کله به ځواکونو 

جنګ ودراوه، او خپلې اسلحې به يې په غالف کې کړې، د جنګ میدان څخه 

به ووتل او بیرته به خپلو کمپونو ته د شاته ناستې په اواز رسه وګرځیدل.
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دا د موسیقۍ رنګین او غټ مراسم دي. 

د ماتې غږ یو څو پیړیو زوړ نظامي رسم 

دی، چې عسکر ورته د ملر غورځیدو 

وخت ته نږدې جنګ وایي. دا هر کال د 

جنوري په 29مه درې ورځې وروسته د 

هند جمهوري ورځې څخه ملانځل کیږي. 

په وروستیو کلونو کې دا مراسم ډیر د 

انتظار وړ جشن باندې تبدیل شوي چې 

وررسه د اردو، سمندري ځواکونو، هوایی 

ځواکونو، آیالتي پولیسو او مرکزی مسلحه 

پولیسو ځواکونو د پښو ډب، ډب موزیک 

مل وي چې اوریدونکي متحیر کوي. 

دا یوه ډیره عايل منظره وي چې نظامي 

ګروپونه په ښکلو تپو باندې د ملانځلو په 

حال وګورې. د سږ کال مراسمو ته یوه 

لیدنه...
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د ماتې غږ 
د کلنۍ پوځي موسيقۍ نندارې څرک، د جمهوریت د ورځې د 

ملانځلو په خاطر
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مونږ هلته څه وکړو؟
دا جزیرې د اوبو د ورزش ډیر ډولونه 

وړاندې کوي لکه د اوبو الندې غوټه وهل ، 

د باد په وسیله د اوبو پر رس 

تلل، د اوبو الندې تلل، قایق 

ځغلول، د کانو رسه ساعت 

تیري کول، د اوبو پر رس سکي 

وهل، د ماهي نیولو ورزش او 

په کیښتۍ کې ګرځیدل. د 

شپې سفر په بحر کې ال یاده 

مه اوباسئ او په هغه قایقونو 

کې سپریدل په یاد ولرئ چې 

تل یې ښیښه وي. تاسو هم د 

جزیري شاوخوا ګرځیدلی شئ 

تر څو منظرې، بریښناکوټونه، د بحري ژوند 

نندارتونونه، او محيل صنعت ګري وګورئ. 

مشهوره ګروپي هرن د کلکايل، پریچي کايل 

او اوپانا په شمول چې په ودونو کې لیدل 

کیږي او د یو سندره هم لري چې د رسګروپ 

په واسطه ویل کیږي او د ښځو 

ګروپ یې ورپسې تکراروي. 

 د مینی کای جزیره، د 

ښځو په نامه نومول شوې 

جزیره )د دې لپاره چې ډیره 

برخه په ټولنه کې ښځې دي( 

د هرنو یو غني دود وړاندې 

کوي. د الوا نڅا په خاصه توګه 

د جذابو محيل نڅاګانو په 

شمیر کې راځي.

د کادمت جزیره د 

اوبومکمل ورزش انسټیټوټ او د غوټه وهلو 

مکتب لري. 

 په یاد ولرئ چې 
ځینې جزیرې د 

پرواز یا هلیکوپټرو 
په وسیله یو بل سره 
تړلې دي نو ځکه په 
باراني موسمونو کې 
هم کوالی شئ چې 

الړ شئ

هغه شیان چې باید په یاد 
وساتل يش 

���که تاسو کومو خاصو درملو ته اړتیا لرئ، نو خپل 
درمل ځان رسه ویسئ ځکه چې هلته په جزیره 

کې یواځې عامې دوا ګانې پیدا کیږي. 

���د مرجان تیږي له ځان رسه په یادګاري توګه مه 
اخلئ- دا یو جریمه کوونکی جرم دی.

���غیر له بنګارام جزیرې څخه د رشابو څښل په 
ټول لکشاډويپ کې منع دي.

���د مخدره موادو وړل او استعامل یو جزا لرونکی 
جرم دی، او همدا راز لوڅ ځان ملبل او ملر 

اخیستل هم جرم دی. 

���د خپل جزیرې د لږ ژور اوبو څخه وړاندې تلل 
بدون د چارواکو اجازې څخه خطرناکه ده.

���د ونو څخه خامې کوپرې مه شکوئ- ونې 
شخيص ملکیت دی او بدون له اجازې شکول غال 

شمیرل کیږي.
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یوه کوچنۍ کیښتۍ 

چې د لکشادویب آيب 

ځال لرونکي اوبو کې 

روانه ده
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مونږ کله هلته الړ شو؟
لکشادویب د ګرم اقلیم په نامه پیژندل 

شوی، چې د اوړي هوا یې د 22 څخه تر 33 

سانتي ګراډو پورې رسیږي او په ژمي کې هوا 

د 20 څخه تر 32 سايت ګراډو پورې وي. د 

اکتوبر نیمې څخه تر مې نیمې پوره هوا ښه 

وي او تاسو به په آسامن کې د طوفانون څخه 

نه تښتۍ. برعکس بیا د مې منایې څخه تر 

سپټمرب پورې ښه وخت نه دی، ځکه چې دا 

هغه وخت دی چې بارانونه راځې. دکال په 

اوږدو کې به تاسې د اوسیدو لپاره ځای لرئ، 

او هیڅ ځای هم د هوا لپاره نه تړل کیږي. 

مونږ څنګه هلته الړشو؟
کوچې )پخوانی کوچین( د لکشادویب الره 

ده. که لکشادویب ته په طیاره کې ځئ یا 

کیښتۍ کې نو تاسو باید له کوچین څخه تیر 

شئ. یو لنډ پرواز تاسو د جزیرې ښکيل ځای 

ته رسوي: که تاسو کیښتۍ خوښه وي نو بیا 

باید 14 څخه تر 18 ساعتونو پورې ترب کړئ 

ترڅو ورسیږئ.  تاسو کوالی چې له مختلفه 

ډوله کيښتۍ ګانو څخه خپال انتخاب وکړئ 

چې بیل ډولونه دي لکه AC ملړی/دوهم/

سیټ واال، او ځینې کیښتۍ ګانې د ډاکټر او 

دوا سهولت هم لري. 

د باراين موسم په وخت کې د سفر لپاره، 

په یاد ولرئ چې ځینې جزیرې د پرواز یا 

هلیکوپټرو په وسیله یو بل رسه تړلې دي نو 

ځکه په باراين موسمونو کې هم کوالی شئ 

چې الړ شئ.
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لکشادویب د عريب بحیرې په منځ کې د 36 

ښایسته جزیرو څخه جوړه پرته سیمه ده، خو بیا 

هم نوم یې په سانسکریت او ملیلم کې د سل 

زرو جزیرو په معنی دی. دلته ډیره ښه طبیعې 

ښکال، ښیرازه شږلن ساحلونه، او د څاریو او نباتاتو 

بیال بیل ډولونه موجود دي. د 

لکشادویب ښیرازه جزیرې د هوسا 

او آرامه ژوند لپاره خورا ښکلې 

تجربه کیدای يش.

حقیقتونه
لکشادویب د هند تر ټولو وړوکې 

اتحادي سیمه ده او د هیواد 

یواځینۍ د مرجان تیږې څخه جوړه ځنځیری 

برخه ده چې په اوبو کې پرته ده! په کال 1956 

دا سیمه په رسمي ډول رسه د اتحادي سیمې په 

توګه و پیژندل شوه او ورسته په 1973 کې ورته د 

لکشادویب نوم ورکول شو. ددې لپاره چې په لسو 

جزیرو کې ژوند نشته نو تاسې نشئ کوالی چې 

هرکله مو خوښه وي هغو جزیرو ته الړ شئ. هغه 

جزیري چې تګ راتګ ورکې منع دی، د تللو لپاره 

رسمي اجازې ته اړتیا ده. 

تاریخ
داسې ویل کیږي چې د دې جزیرو 

ملړين اوسیدونکي د چیرامن پیرومال، 

د کیراال آخیرين پاچا په وخت کې 

هلته ژوند پیل کړ. 

د مرجان تیږو په اړه د جوړښت 

نظرونه کومې پایې ته نه دي رسیديل. 

تر ټولو ډیره قبوله شوې د ډاروین 

طرح ده چې 1842 کې يې ورکړې. 

هغه ویلې چې ولکانیک جوړښت د جزیرې بیخ، 

د بحر تل څخه الندې جوړ کړی، او همدا وه چې 

دغه بیخ باندې مرجانې تیږی کیناستې او ریښه 

لرنکي تل یې جوړ کړ چې وروسته بیا په موانعو 

ریښو او په آخر کې په مرجاين تیږو د جیولوژیکې 

ناستې له امله، بدل شو. 

که لکشادویب ته 
په طیاره کې ځئ 
یا کیښتۍ کې نو 

تاسو باید له کوچین 
څخه تیر شئ

د بنګارم جزیره جې 

له اوښکه غوندې په 

ښایسته رنګي بحر 

کې پرته ده چې د 

لکشاډويپ جزیرو 

شاوخوا موقعیت لري 
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د هوساینې ځای
لکشادویب د هند یوه کوچنۍ سیمه ده چې د ښاسته ساحلونو او ښیرازه 

منظرو په لرلو رسه د هوسا رخصتي لپاره یو غوره ځای بلل کیږي.

لیکوال:  ګوراو ناګپال

Travel_Lakshadweep_6pgs_Pashto.indd   48 8/17/17   2:06 PM



سفر

n   مارچ - جون 2017          n 6هند ليد  4

Travel_Lakshadweep_6pgs_Pashto.indd   49 8/17/17   2:05 PM



             Like 
INDIAN DIplomAcy

             Follow 
@INDIANDIplomAcy

               Channel 
INDIAN DIplomAcy

w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n         n 6مارچ - جون 2017   3

مینه لري ډکوی. په فلم کې حامیوي اداکارانو 

هم برخه اخیستې. په دغو اداکارانو کې د کلی 

مرش، دانی راندا، او د هغه د خپل اصيل ژوند 

ملسۍ سونکو ګډون لري. 

د هند د سینام نور اداکاران په لندن کې د 

 کوریندر چددا وایرسوی هاوس 

)Viceroy House( چې پکې د بالیووډ اداکارې 

هام قریيش اداکاري کړې او په نړیواله سینام 

کې یې د یوې پېغلې اداکارې په توګه نوم 

کښلی دی. دا فلم یوه تاریخي ډرامه ده چې 

اومپوري پکې خپل رول لوبولی دی او په هند 

کې د بریتانوي راج په وروستۍ میاشت کې 

جوړه شوې ده.  

په دې ډول اثارو کې ډېر شمېر نور 

خپلواکه په زړه پورې هندي فلمونه شتون 

لري. انوپ سینګ د سکارپینز له سندرې 

رسه چمتو دی، چې عرفان خان او فرانسوي 

االصله ایرانۍ اداکاره، ګلشیفته فراهانی 

پکې مرکزي رول لوبوي. اشیم اهلووالیا د 

ډیډي )Daddy( فلم چې د ممبیي ښار 

د بدمعاشانو د ډلې د غړي، ارون ګويل، 

ژوندلیک/بیاګرايف په کې لوبول کیږي. 

پداسې حال کې چې فلمربدار، شنکر 

رامان د ډاریکټرۍ الندې د ګورګان په 

نوم فیلم، چې د ډهيل ښار په څنډو کې د 

زرکسیزه چټکه غځېدونکي ښار د خرابې 

نظریې په اړه دی، په فسټیوالونو کې د 

ټاکنې لپاره چمتو دی. 

د فرصتونو نړۍ د هند بیاغوړېدونکې 

خپلواکې سینام لپاره په مته ده. 

د اپوتکالین ترکالیکا )د کايل اف ایمرجنيس( د فلم انځور
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نړیوال برابروالی منځ ته راوړي کله چې د ټاکنو د 

بهیرونو اعتبار او باور ته د شک په سرتګه وکتل يش. 

د عاشم اهلووالیا د میس لفلی فلم له راوتلو 

وروسته، د امیت کامر د مونسون شوټ اوټ او نیراج 

ګییوان مانسون ټول فلمونه د کانز فلم فسټیوال د 

وروسیتو ایډیشنونو کې د رسمي ټاکنې د یوې برخې په 

توګه لوبول شويدي. د هند د نوو زېږېدونکو هندي فلم 

جوړوونکي خپل ځان په تازه وړتیاوو رسه د فسټیوال 

د سمبالوونکو په منځ کې ځای موندي. د دغو فلمونو 

په منځ کې یو هم رام ریډي  فلم چې په تیتي نومول 

شوی په 2015 کال کې یې د لوکارنو فیلم فسټیوال کې 

دوه ګولډن لیوپارډز )طالی پړانګان( ترالسه کړل، او د 

ادیتیا ویکرم سینګوپتا چې په د 2014 کال د وینایس 

 )Labour of Love( ورځ او وررسه د لیبور اف لف

په فسټیوال کې یې په 
لومړي ځل د غوره ډایریکټر 

جایزه وګټله. 

تجربه کار فلم 

جوړوونکي، اشیش 

اویکونتاک، د اپوتکالین 

تریکالیکا د لومړي ځل لپاره 

هندی بشپړ فلم د برلین 

پراخه فسټیوال لپاره چې لومړۍ برخه یې په 2006 

کې پیل شوې وه ټاکل کیږي. د روډ آیلنډ د پوهنتون 

د رسنیو او اړیکو هارینګټون د ښوونځي پروفیسور 

)پوهنمل( د هغو فلمونو جوړولو په اړه مشهور دی چې 

د بڼې او محتوا تر څنګ د ډېرو تجربو په لرلو باندې 

تاکید کوي. 

ممبیي ښار اوسیدونکی فلم جوړوونکی، امر 

کاشیک، په 2017 کال کې د برلینال فسټیوال کې 

د جایزې د ترالسه کولو لپاره د سیالۍ یواځنی لقب 

ترالسه کړی دی. د هغه لنډ فلم، ابا )نیکه(، چې د 

اروناکال پرادیش په زایرو سیمه کې جوړ شوی د 

آپاتاين یتیمې نجلۍ په اړه چې د خپل نیکه د مړ 

کېدلو په اړه پوهه يش. زوړ سړی خپل ځان ته قرب 

چمتو کوي، او له ټولو هغو شیانو څخه یې چې وررسه 

 د هند د نوو 
زېږېدونکو هندي 

فلم جوړوونکي خپل 
ځان په تازه وړتیاوو 

سره

Movie Review
Nilotpal majumdar, former dean of Satyajit Ray Film and 

Television Institute on loktak lairembee, “Selection of 

a film from manipur for the world premiere will not only 

get the attention of the international audience but will 

also showcase the rich culture of the region.”

Bollywood actor Rajkummar Rao on Newton, 

“India is the biggest democracy in the world, and 

I am sure people are always curious to know how 

it functions. In that way, Newton is a very Indian 

film. When I read the script of the film and when I 

saw some real people acting in it, it took me back 

to the days of the golden age of Indian cinema.”

Ashish Avikunthak on Aapothkalin 

Trikalika, “my films have a direct 

relationship to what I am,

albeit with some dilution as it’s a 

representation after all.”

Aaba producer Guneet monga posted on Facebook, 

“congratulations Amar Kaushik on winning the 

Special prize for the Best Short Film for ‘Aaba’ 
in the Generation section at Berlin International 

Film Festival.”
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امیت وي مسورکار د سیايس تورې ډرامې، د نیوټن 

او اویکونتاک د بنګايل ژبې، آپوتکالین تریکالیکا 

)د بېړين حالت کايل( له لوري وشوه. همدارنګه 

په فلم فسټیوال کې د عابا په نوم لنډ فلم چې 

د ممبیي اوسېدونکی، امر کاشیک له لوري جوړ 

شوی وو وړاندې شو. د 2017 کال د 

روتردام نړیوال فلم فسټیوال ایډیشن 

کې، د سنال کومار ساسیدارن مالیلم 

فلم، سیکيس دورګا، د دې فسټیوال 

د هایوس تیوار تر ټولو غوره جایزه 

ترالسه کړه، او لومړی ځل دی چې یو 

هندي فلم داسې جایزه ترالسه کوي. 

د فلم منصفه پالوي د فلم ستاینه د 

“دوامداره کړکیچ د موډ په جوړولو،  

د جندر، ډلې، او واک د څوطبقه ییز قدرت او 

غښتلتیا په اړه د یو اند او نظر په وړاندې کولو 

کې د خپل زړورو او له رسچینو ډکو الرو کارولو 

لپاره وستایه.” 

د برلین په پریمیر/غوره فسټیوال کې، نیوټن، 

چې راجکامر را د یو دولتي میرزا/کاتب په توګه 

د چاتیسگړ په ځنګيل سیمه کې په کارکوونکو 

باندې د یو رای اچونې مرکز ته د سمبالولو لپاره 

لېږل کیږي، د خپل لومړیو کتونکو له لوري په 

ډېره کچه وستایل شو. د سکرین 

ډیيل ورځپاڼې دا د زړه راکښونکې 

نندارې په توګه بیان کړه او اضافه 

یې کړه چې: “د هغې خنداګانې، 

اندېښنې، او د دواړو تر منځ اړیکې 

نیوټن ته یو خوځښت وربخښي.” 

تر ډېره د خپلې موضوع اړونده 

ژمنه یواځې یو له هغو دلیلونو څخه 

ده چې د مسورکار 2014 کال د 

پرلپسې سلیامن کیدا ډرامه د دې وړتیا لري تر 

څو د فسټیوال ته الر پیدا کړي – نه یواځې دا چې 

نړۍ کې د تر ټولو لویې ډیموکراسۍ لرونکي هېواد 

کې پر ستونزو مترکز کوي، بلکه هغه مهال پراخه 

خنداوې، اندېښنه، 
او د دواړو ترمنځ 
اړیکه نیوټن ته 

خوځښت ورکوي، 
د سکرین ډیلي له 

لوري څېړنه

له چپې خوا د ابا فلم او له ښۍ خوا د نیوټن فلم انځورونه
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د کب نیولو یوې ټولنې پام او توجه ځانته 

راآړوي. فلم په تېر سپتمرب کې د بوسان نړیوال 

فلم فسټیوال کې د نړۍ غوره فلم وټاکل شو، د 

اکتوبر او د 2017 په فربوري کې فلم د مامي 

ممبيي فلم فسټیوال د ګولډن ګیټوې جایزه 

ترالسه کړه، د برلین 67ام فلم فسټیوال کې 

نندارې ته وړاندې شو، له هغه راهیسې چې د 

عریبم سیام رشما ایشانو فلم په 1991 کې د 

 کانز فلم فسټیوال د نامالوم پام 

)Uncertain Regard( برخه کې پرده کې 

وړاندې شو، د مانیپوري فلم لپاره لومړی ځل 

ده چې د اروپایي فلم فسټیوال لپاره په رسمي 

توګه ټاکل کیږي. 

کومار وایي، “بیرلینال هغه فسټیوال دی 

چې غوښتل مې تر څو برخه پکې واخلم. زه 

هیله لرم چې لکتک الیریمبي به له دې ځای 

څخه نور هم مخکې والړ يش او زه به د تختې 

پر رس داسې څوک پیداکړم تر څو د فلم 

استازیتوب په نړیواله توګه وکړي.”

کومار یو له هغو هندي فلم جوړوونکو څخه 

دی چې په نړیوال دریځ باندې نښان جوړوي. 

د برلینال فسټیوال کې، دهند استازیتوب د 

 لکتک الیرمبي فلم څخه یو فوټوګراف/انځور

زه په معارصو مسایلو کې ډوب یم. مانیپور له یو پیچيل ټولنیز جوړښت 
رسه یو ستونزمن ځای دی چې قومي کړکیچونه پکې پرېامنه دي. په 

مانیپور کې 29 قبیلې ژوندي کوي.”
هابم پنب کومار
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ليكوال  :  سایبال چرتجي

د فرصتونو نړۍ
په ډېرېدونکې توګه د فسټیوالونو سمبالوونکو له لوري د هند د خپلواکې سینام له 
بیاغوړلو رسه، د نړۍ د ډېرو فلمونو زېږوونکی او تولیدوونکی هېواد داسې ښکاري 

چې له مخکې څخه د فلمونو په تولید کې ډېر مخ په وړاندې تګ کړی دی

د ایفال اړونده فلم جوړوونکی هابم پنب کومار چې 

40 کاله عمر لري د هند د خپلواکې سینام راپورته 

کېدونکو ستورو څخه یو ګڼل کیږي. خو د نړۍ پدې 

برخه کې د په منځنۍ کچه فلم څېرو/پلویانو نه هم د 

هغوی سینامیی چارې ندي لیديل او نه یې د هغه په 

اړه په کايف کچه څه اورېديل تر څو د هېواد په داخل 

کې په یوې کورنۍ څېرې بدل يش. 

په کلکته کې د ساتیاجیت رای فیلم او تلویزیون 

انسټیټیوټ تولید، کومار د مانیپور د سیمې 

اوسېدونکی دی چېرته چې په رسمي توګه د نږدې 

15 کلونو راپدېخوا هیڅ کوم هندي فلم نندارې ته 

وړاندې ندی شوی. رسه لدې، هغه د فلم جوړولو رسه 

  ډېره لېوالتیا درلوده. کومار داسې یوه وسیله کاروي 

تر څو د خپلې پالرنۍ سیمې د ژوند او ټولنې بڼه چې 

په هند کې په لویه پرده باندې په نادره توګه لیدل 

کیږي پکې انځور کړي.  

د کال په اوږدو کې د ميل او نړیوالو جایزو له 

ګټلو وروسته، فلم جوړوونکي کومار تېر کال د لکتک 

الیریمبي په نوم د کیسې لومړۍ فلمي بڼه جوړه کړه 

چې په لویه کچه تر نقد الندې راغی او له خطر الندې 
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د راګه عيني ترسیم هم ډېر روښانه دي. راګه شپږ لوی 

ډولنه لري، په انځوريز ډول د نارينه وو په بڼه ترسيمېږي 

چې هر یو یې اته ښځينه همرسانې او اته 

زامن لري. دغه فامييل تړاو د راګه د ترنګونو 

له مخې جوړ شوی. د راګه عیني ترسیم د 

راګامال )Ragmala( د نقاشۍ په لړۍ کې په 

15مه پېړۍ کې د مغولو )Mughal(، ديکان 

)Deccan(، پهاراي )Pahari(، راجستاين 

)Rajastani( او مرکزي هند په ګډون په 

بېالبېلو دربارونو کې پیل شو. د راګامال 

نقاشۍ تر ټولو پخوانی هغه يې په 1475م 

کال کې په ګجرات کې وموندل شو. 

اووه ترنګونه— سا رې ګا مه په دا ين 

)sa re ga ma pa dha ni(، هم د یوه حیوان 

په ژړا او همدارنګه د یوه معبود په په بیانولو 

او رنګ داللت کوي چې په برصي بڼه د یاد 

معبود د بیانولو له پروسې رسه مرسته کوي. 

د یوې خطي نسخې له مخې سا )sa( د طاووس د ژړا ده، 

سپین نیلوفري رنګ لري او د )Fire God Agni( معبود 

استازي توب کوي؛ را )ar( د شاهني ژړا، او د هغه معبود 

)Brahama( او رنګ يې سور دی؛ ګا )ga( د وزې غږ او 

معبود يې )Goddess Saraswati( دی له 

شني رنګ رسه؛ مه )ma( د هوسۍ غږ دی، 

آيب رنګ لري او د )Lord Shiva( استازيتوب 

 Vishnu( ،د پختکې غږ دی )pa( کوي؛ په

Lord(  معبود او رنګ يې تور دی؛ دا )dha( د 

آش شيشناري، د )Lord Ganesha( استازی 

او رنګ يې ژېړ دی؛ ين )ni( د پیل شپېلۍ ده، 

په )Sun God(  داللت کوي او رنګ يې له 

پاتې ټولو شپږو رنګونو څخه جوړ دی. ستار 

غږوونکی، مرحوم استاد والیت هم راګه ته له 

رنګ او انځورونو رسه تړاو ورکوي. 

د غږ او ليدنې او مزاج او وخت ترمنځ 

دغه هېښنده اړيکې 500 کلنه مخينه 

لري. د موسیقۍ یو ترنګ څنګه کوالی 

يش په یوه مناسب وخت کې پیاوړې جذبه 

رامنځ ته کړي او یا د باران د ورښت په څېر یوه فزيکي 

پديده وپنځوي!

راګه د وخت له 
تیورۍ سره تړاو 
لري. د ورځې 

په جریان کې په 
ځانګړو وختونو 
د راګه ځانګړي 
ډولونه غږول 
کېږي— یوه 

مفکوره چې ال هم 
د شمالي هند په 
کالسيک دود کې 
ترې پیروي کېږي 

چپ الس: د کاکوبا راګيني )Kakubha ragini( میناتوري؛ )ښی الس( راګا 

.)Deccan( اتلسمه پېړۍ، دیکان ،)Raga Bhairava( بهایراوا
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تړاو لري چې د لکتوري ارزښت څرګندويي کوي. د یوه حکایت 

له مخې، راګه تاليکا کاموډ )Raga Talika Kamod(، یوه بزمي 

موسویقي، چې په سیتار رسه به غږېدله، پر نږدې دېواله روانه 

غڼې به يې د ځان خوا ته جلبوله. کله به چې غمګينه راګه 

مالکائوس )Raga Malkaus( موسیقي په غږېدو شوه، غڼې په 

منډې رسه بېرته په دېوال ختله! یاده تجربه څو ځلې تکرار شوه 

او ورته پایله يې لرله. 

د شپږو لویو موسمونو له ډلې څخه په دوو ځانګړو 

فصلونو—پرسيل او موسمي فصلونو کې ځانګړې راګه موسيقۍ 

غږول کيږي. راګه باستان او راګه بهار په ځانګړي ډول په 

پرسيل کې غږول کېږي. یاد بزمونه د ګالنو د غوړېدو او د 

ځنګلونو د زرغونېدو په اړه دي. په باستان کې د موسيقۍ یوه 

مشهوره ټوټه، د هغو خدمتګارو پېغلو په هکله خربې کوي چې 

له ورينداوان )Vrindavan( ځنګله څخه ګالن ټولوي. راګه 

مېګ )Raga Megh( او د مالحار  )Malhar( بېالبېل ډولونه په 

موسمي فصلونو کې غږول کېږي او له باران رسه تړاو لري—

داسې مهال چې له پاسه پرې باران ورېږي یا توربخنې او خړې 

ورېځې ورباندې  ځوړندې وي. د موسیقۍ شعر هم د ورېځو، 

باران او تندر په اړه خربې کوي. د بېالبېلو روایاتو له مخې، د 

مالحار موسيقۍ کنرستونه به د باران د غوښتنې لپاره تررسه 

کېدل. 

د بېالبېلو احساساتو له پنځ ها خوا، راګه همدارنګه د 

وخت له تیورۍ رسه هم تړاو لري. د ورځې په بېالبېلو وختونو 

کې ځانګړې راګه موسيقۍ غږول کېږي. دغه مفکوره د هند 

په شامل کې له کالسیک دود رسه تړاو لري. راګه د وخت له 

 )Ramakali( مخې بېالبېل ډولونه لري، لکه د پشلمي راګه

,Lalit(، د سپيده چاود راګه )Bhairav(، سهار )Todi(، له 

 Patdeep( ماسپښني ،)Sarang( غرمه ،)Bilawal( غرمې مخکې

,Bhimpalasi(، تیاره ماښام )Marwa, Aiman(، ماخسنت 

)Bihag, Des(، او د شپې ناوخته )Malkaus, Kanhara( راګه. 

د نن ورځې مخکښ سندرغاړي استاد رشيد خان نه غواړي چې 

د سهار راګه په ماخسنت کې وغږوي. 

چپ الس: راګا باسانت )Raga Basant(، اتلسمه پېړۍ، بونډي، )HK Swali( له ټولګې څخه؛ کیڼ لور ته: د 17مې پیړۍ د مرور نقاشۍ ښودنې د راګا هیندول(
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د هندي راګه موسيقۍ 

 مزاجونه
د هندي موسیقۍ په میراث کې، راګه په طبيعي ډول 

نه یوازې له غږيزې ښکال څخه برخمنه ده، بلکه عيني او 
کلتوري ښکال هم لري 

لیکواله  :  شایالجا خانا

راګه د هند د کالسيکې موسيقۍ یوه مهمه برخه جوړوي او  یوه 

هندي مفکوره ده چې یو پټ راز پکې نغښتی دی چې وړاندې کول 

يې له بېالبېلو مزاجونو لکه د رنګ، فصل او وخت له حالت رسه تړاو 

لري. راګه په سانسکريتي ژبه کې د احساساتو او رنګونو معنی لري. 

هره راګه یوه ميلوډيکي مفکوره ده چې لږ تر لږه د موسيقۍ 

 )Darbari( پنځه ګوين ترنګونه لري، او دوه  راګې ښايي د درباري

او جانپوري )Jaunpuri( موسیقیو د ترنګونو ورته ټولګه ولري، خو 

د یادو موسيقیو غږ او مزاج په بشپړ ډول رسه بېل دي. راسا یا 

احساس په یوې راګې پورې تړلی او راګه د پوریا )Puriya( په شان 

تفکري بڼه لري، په داسې حال کې چې په راګه موسيقۍ کې په 

متفاوت ټينګار )زور( د ورته ترنګونو ټولګه یوه نا آرمه انرژي رامنځ 

ته کوي. راګه سوهيني )Raga Sohini( هم، په ورته ترنګونو رسه 

ځوښېدونکې او له پرسيل رسه تړلې ده. 

راګه کوالی يش نهه احساسات راوپاروي—پر معشوقې د مينې 

تسلط )Shringara(، سکون )Shanti(، بېلتون او غم او یوازيتوب 

)Vairagya(. راګه د ډيس )Des( او پیلو )Pilu( په شان عشقي ګڼل 

کېږي. بهوپايل )Bhupali( سکون رامنځ ته کوي او رشي )Shri( د 

وایراګیا )Vairagya( راګه ده. له راګه رسه کيسې او حکایتونه هم 

له سوامي هاريدا 

)Swami Harida( — مغيل 

ميناتورۍ څخه د ليدنې پر مهال د 

مغيل امپراطور اکرب یو تخييل ترسیم. 
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IndIan Lunar MIssIon at a gLance

عادي خلکو په واسطه پیل شو چې نه یې د فضایی 

ماموریت تجربه لرله او نه یې ډیرې پیسې لرلې،چې 

دواړه د فضایی ماموریت لپاره اړین دي. د ټیم 

انډوس یو له اساساتو څخه دا دی چې فضا ته ټول 

الس رسی ولري. نو له همدې کبله د ټیم انډوس 

ماموریت داسې ډیزاین شو چې تر ټول ډیر 

پرانیستی وي او تر ټولو ډیر ورته الس 

رسی ولري. دا یې یو علت دی چې 

د ماموریت د مرکز فکر الرښوونه 

به د هر هندی د سپوږمۍ شاټ 

HarIndiankaMoonshot# وي“. 

د ټیم انډوس فضایی کښتۍ د 

یو سل کسیزه انجنیري ټیم په وسیله 

بنګلورو کې ډیزاین شوه چې 20 نفره یې 

د ISROتقاعد شوي دانشمندان وو. د توغولو 

دراوزه چې 28 ډیسمرب 2017 پیلیږي،  PSLV به 

فضایی کښتۍ X 880 مدار ته ننبايس چې 70,000 

کیلومرته د ځمکې شاوخواده.فضایی کښتۍ به  

ورسته له هغه 21 ورځې مزل کوي چې میر ابریم 

کې ناسته وکړي، یوه ساحه چې سپوږمۍ شامل 

لویدیځه نیمه کره کې ده. ورسته د ناستې څخه 

په میر ابریم کې، فضایي کښتۍ به خپل ټول مواد 

د ټیم انډوس رَور په شمول چې 500 مرته ګرځي 

چې ګوګل لونر ایکسپرایز هدفونه پوره کړي، تخلیه 

کوي. 

د ټیم ادعا له مخې چې دا ماموریت په 

یو ټول شموله نظم باندې مخ ته روان 

دی، چې زده کوونکو لپاره فرصتونه 

برابروي چې هغوی سپوږمۍ د الوتو 

تجربې وکړي، د مالتړ کوونکو لپاره 

د انجنیری پوره لید لوری کتلو او 

محصوالتو  ځواکمن کولو لپاره د 

داسې یو میکانیزم پرمختګ چې دې 

تاریخ سفر رسه یو الس يش. پخوا، نریان 

ویلی ول چې دا ماموریت به هند د هغو ملتونو 

په قطار کې راويل چې هغوی د سپوږمۍ په سطح 

د ناستې تثبیت شوې تکنالوژي لري، او د فضا د 

اکتشاف لپاره نوې الرې پرانیزي. هغه زیاته کړه 

”داسې پروګرامونه د هند دولت لپاره په هند کې د 

جوړ شویو شیانو نوښت یوه شاهدي ده “.
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د سپوږمۍ سفر
د ISRO-TeamIndus انجمن رسه، هند ښايي چې ډیر ژر نوې لوړو ته ورسیږي، 

سپوږمۍ ته د تللو هدف - په دقیق ډول

د هند فضایی تحقیق سازمان )ISRO(  خپل ځواک د 

104 وړوکو سټالیټونو په توغولو رسه د قطبي سټالیټ 

PSLV(-C37( له الرې څرګند کړ. خو تر اوسه د هند 

فضایی ماموریت تحقیق د ټیم انډوس رسه په همکارۍ 

د هند یواځې ننوتل  ګوګل لونر ایکسپرایز)GLXP(  ته 

ال ډیره نوره برخه پاتې ده، هند ښایي چې ډیر ژر نوې 

لوړو ته، سپوږمۍ ته د تللو په هدف ورسیږي- په 

دقیق ډول.

اوه کاله وروسته له هغه چې د موسیسونو یو ټیم 

د یوه لید لوري په لرلو رسه یو ځای شو چې یو خوب 

په حقیقت واړوي، ټیم انډوس تیار دی چې یوه فضایي 

کښتۍ چې ورکې د PSLV الره موجوده ده، د 2017 

کال په اخرو کښې فضا ته و توغوي. که کامیابه يش، 

نو دا کمپنۍ  به ملړنی نهاد وي چۍ د سپوږمۍ په 

سطح باندې ناسته کوي، هغه شاهکار چې تر دې دمه 

د شوروي اتحاد، متحده آیاالتو او چین السته راوړی. 

په 30 میلیونه ډالریزه رقابت کې د اکسیوم تحقیقی 

البراتوار، چې د ټیم اندوس په نامه یادیږي، باید 

فضایي کښتۍ د سپوږمۍ په سطح کښینوي، 500 

مرته د سپوږمۍ ناهمواره سطح باندې سفر وکړي 

او معلومات، انځورونه او د لوړ کیفیت ویډیو ګانې 

ځمکې ته واستوي.

راهول نریان د ټیم انډوس امر په اواخرو کې 

وویل ”د GLXP نورو ټیمونو په خالف، ټیم انډوس د 
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میکانیزم رسه به جوړ يش چې د وخت رسه تړلی 

د مرکزی عامه سکتور رشکتونه)PSE( ورکې 

یقیني يش. 

د IRCTC رشاکت، د اورګاډي د پټلۍ 

PSE، به د پیسو تبادله کې لست يش. دولت 

پرادن منرتي مودرا یوجانا په 2.44 لکه په 

18-2017 کال کې جوړه کړه. دا یوجانا د دې 

لپاره جوړه شوه چې واړه رشکتونه حامیه کړې او 

د هغوی مالی حامیه زیاته کړي تر څو د )هغه ته 

بودیجه ورکړئ چې نه وي وړکړل شوې( هدف 

السته راوړي. 

 BHIM بودیجه په دې باوري ده چې د

آپلیکیشن به په هند کې د موبایل تلیفون انقالب 

رامنځته کړي. 

بودیجې عادي مالیي ورکولو ته انحصاری 

امتیازونو موده و غځوله. انفرادي خلکو چې 2.5 

لکو او 5 لکو په منځ کې بودیجه لرله د هغوی 

دعایدايت مالیې نرخ 5 سلنه و غځید. هغوی چې 

کلنۍ عاید یې غیر له سوداګرۍ 5 لکه دی، یو 

ساده یوه صفحه بیرته ګرځول لري او هغه دوسیه 

ګرځول د اول ځل لپاره به د دولت د بر ريس 

الندې را نيش.  خو هغه انفرادي خلک چې عاید 

یې د 50 لکو او سل لکو په منځ کې وي باید 10 

سلنه اضايف مالیه ورکړي ترڅو 15000 کروره د 

مالیې کموالی په شخيص مالیاتو کې برابر کړي. 

دولت هم په سیايس بودیجو کې تغیر 

راوست. اکرثه اندازه د نغدو پیسو د هر منبع 

څخه 2000 هندي روپیو ته ورسیده. سیايس 

حزبونه پیسې د چک یا ډیجیټلی لیږد له الرې 

السته راوړای يش. دولت به راجسرت شوي حزبونه 

په دې وتوانوي چې هغوی خپلو متویلوونکو رسه 

داسې ارتباط بر قرار کړي چې پیسې ورته 

د چک یا ډیچیټيل لیږد له الرې ورکړي. 

د سږ کال بودیجوي تغیرات د دولت 

په واسطه به په اقتصاد باندې لویه اغیزه 

ولري. لکه څنګه چې ښاغيل جیتيل د 

کنفرانس په پیل کې وویل: زما ټول لید 

لوری د دې بودیجې د جوړولو پر مهال په 

کلیو، زیربناګانو او د فقر له منځه وړلو 

کې ډیره برخه مرصوفول او بیا هم د مالیو 

د ورکړې د احتیاط لپاره غوره ستندردونه 

موجود وي. 

د مالیې وزیر آرون جیتيل د بودیجې څخه مخکې د مطبوعايت کنفرانس ورکولو په حال کې
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دولت د فاسل بیام یوجانا پوښښ اوچت 

کړ- چې بزګران د طبیعي اقلیم پر وړاندې 

خوندي وسايت- له 30 سلنه د کرنې سیمې 

څخه په 17-2016 کې 40 سلنه ته په 2017-18 

کې. د کرنې او کلیو پراختیا ميل بانک، نابرد 

)Nabard( به ټول کرنیز محصوالت 

40,000 کروره هندي روپیو ته 

 )Nabard( اوچت کړي. نابربد

به د لږو اوبورسولو ’یوه بودیجه 

د یوه څاڅکې لپاره د ډیرې غلې‘ 

هدف لپاره تیاره کړي. بودیجه به 

د کرنې د محصوالتو ملړين برخه 

به 5000  کروره هندي روپیو ته 

اوچته کړي. 

دولت په پام کې لري چې تر 2019 کال پورې 

به سل زره خلک په کلیو کې د فقر څخه وبايس. په 

18-2017، به پنځ سوه زره د زراعتي اوبو ډنډونه د 

MGNREGA الندې ونیول يش. 

د صحي پاملرنې په برخه کې غریبانو او 

محرومه خلکو ته دولت 500 کروره هندي روپۍ 

د مهیال شاکتي کیندراس لپاره جال کړي. دا 

هم په پام کې نیول شوې ده چې 6000 هندي 

روپۍ به په ميل توګه هند کې هرې حامله ښځې 

ته ورکول کیږي. او د ښځو او 

ماشومانو لپاره 185 زره کروره هم 

جالن کړي. 

دولت 39.61 لکه کروره زیر 

بناګانو ته او 1.31 لکه کروره 

د اورګاډو پټلۍ لپاره ورکړي. 

د رسکونو لپاره 64000 کروره 

بودیجه جال شوې، او انټرنټ به 

1.5 لکه ګرام پنچایات ته برابر 

يش. او دولت به ژر تر ژره نوې میټرو ریل 

پالیيس اعالن کړي. 

دولت هم تصمیم ونیو چې د خارجي رسمایه 

ګذاري  د ودې بورډ له منځه ویسې. او د نوې 

 )Nabard( نابربد
به د لږو اوبورسولو 
’یوه بودیجه د یوه 
څاڅکې لپاره د 

ډیرې غلې‘ هدف 
لپاره تیاره کړي
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د بودیجې اتحادیې د مالیي کلنۍ بیانیه چې د 

مالیې وزیر آرون جیتيل په واسطه د هند په پارملان 

کې د فیربوري په اوله واورول شوه، بې نظیره وه. د 

ملړي ځل لپاره دولت د یوې پیړۍ زوړ استعامري 

رواج لرې کړ چې بودیجه به د فیربوري په آخرنۍ 

کاري ورځ کې اورول کیده. 

د صدر اعظم نریندرا موډي 

د بودیجې یوه میاشت مخکې 

له مخکې اوریدل چې د پارملان 

تصویب د مرصف پالن او د مالیې 

پیشنهاد لپاره د نوې مالیايت کال د 

پیل څخه وړاندې تکمیل يش، نو په 

همدې ډول به د بودېجې تصویب 

مصارفو لپاره د رایې شمیرنې 

پروسه چې د نوي مايل کال یوه نیم میاشت به یې 

نیوله، مخنیوی وشو.

 )NDA( په 2001 کې ميل دیموکراتیک اتحاد

دولت د صدر اعظم اتل بهاري وجپایي الندې په 

الک سبا کې د بودیجې اوریدل د 5 بجو ورسته 

له غرمې څخه 11 مخکې غرمې ته مخکې 

کړ چې بیا هم د بریتانوي هند او نوې هند 

دود وه.

کل چې دولت تصمیم ونیو چې د اورګاډې 

پټلۍ د جال بودیجې تقربیا و 

یوې پیړۍ پخواين دود ته په 

دوام نه ورکولو یوه نوې تغیر 

نوښت وکړ. دولت همدا راز 

د پالن شوې او نا پالن شوۍ 

مصارفو توپیر له منځه ویوړ: 

اوس به مصارف په عایداتو او 

رسمایه باندې تقسیمیږي. 

د سږ کال بوديجې ډیر غور 

په کرنیز سکتور، لرې پرتو سیمو، د غریبانو 

لپاره صحي آسانتیاوې، زیر بناګانو، عامه 

خدمتونه، او د مايل انسټیټوټونو په قوي وايل 

باندې وه. 

د سږ کال بوديجې 
ډیر غور په کرنیز 
سکتور، لرې پرتو 
سیمو، د غریبانو 

لپاره صحي 
آسانتیاوې

د مالیې وزیر آرون 

جیتيل د رشرتا پتي 

بهاون شاميل بالک 

او د پارملان ودانۍ 

څخه د بودیجې د 

تقدیمول په لور د 

حرکت په حال کې
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بودیجه- د بدلون او پر 

مختګ وسیله
د هند دولت لرې پرتو سیمو، زیر بناګانو او د فقر له منځه وړلو لپاره ډیره بودیجه 

ځانګړې کړې ده خو بیا هم د مالیو د ورکړې د احتیاط لپاره غوره ستندردونه موجود دي 

لیکواله:  ان يب راو 
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دباندنیو چارو وزیر پراکاش شارن مهات، د 

افغانستان پخوانی ولسمرش حامد کرزی او د 

آسرتالیا پخوانی ملړی وزیر کیون 

رود د غټو قوتونو رقابت نامه 

الندې بحث وکړ، چې هغه یې له 

سړې جګړې رسه مقایسه کړ. 

ډیجیټيل نښلول چې د خربو 

یو مهم ټکی وو، څو غړو د بحث 

په وخت کې سایربي امنیت، 

ډیجیټيل پیسې ورکول او د 

تاوتریخوالی ډک افراطیت رسه 

د مبارزې کولو په شمول ډیجیټل 

موضوع ته اشاره وکړه.

د رایسینا خربو اترو نړیوال 

رهربان او متفکرین د هند په 

رهربۍ او هند کې ځای درلودوکی کنفرانس 

کې رسه یو ځای کړل. دا یو خط مشه ده چې 

هند ته اجازه ورکوي ترڅو نړۍ ته د خپلې 

خارجي پالیسۍ ملړیتوبونه په داسې حال کې 

وښایي چې ډ څو الرو وړاندیز 

کوي تر څو په سیمه او شاوخوا 

کې د نوښت څخه ډک یو 

ځایوالی او همکاری له هم فکره 

هیوادونو رسه ولري. لکه څنګه 

چط د هند نړیوال چلند ډیر 

محرک او غښتلی کیږي نو د 

نړیوال جهان په الره کې به د 

مختلفو ذیربطو سهم لرونکو 

تاثیر الندې وي. د رایسینا 

خربې اترې په دې هیله مخې ته 

چې دغه خلکو لپاره پراخه فضا 

جوړه کړي ترڅو دوی رسه یو 

ځای يش او د هند الره د نړیوال رهرب په توګه 

هواره کړي. 

څو غړو د بحث په 
وخت کې سایبري 
امنیت، ډیجیټلي 
پیسې ورکول او 
د تاوتریخوالی 
ډک افراطیت 
سره د مبارزې 
کولو په شمول 

ډیجیټل موضوع ته 
اشاره وکړه

د هند خارجې وزیر سوه رحمنیم جیشانکار په خربو اترو کې
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د دغو منځ کې نړیوالتوب ډیر اهمیت لري، چې 

د هیوادونو داخيل پالیسۍ او خارجي اړیکو پالنولو 

رسه نوې او بیال بیلې معنی ګانې پیدا کوي. د 

هند دباندنیو چارو وزیر سوه رحمنیم جیشانکار 

وویل چې هند د نړیوال نظام بیا محاسبه کولو او 

بیا تنظیم کولو کې، په ښه ځای کې 

قرار لري. هغه د هیواد د توانایې 

ډیر وايل په اړتیاوو او په نړیوالې 

ودې، پرمختګ او امنیت د هند 

مرستې تاثیر خربې وکړې.

یو له وروستیو تغیرونو څخه چې 

د ځمکې سیاست باندې تاثیر لري د 

آروپایې اتحادیې څخه د بریتانیا وتل 

ول. د بریتانیا وتلو او دهغه شاته 

پراته دالیلو باندې خربې کولو وخت کې د بریتانیا 

د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل چې 

سوداګریز سیستمونه باید د دواړه لورو څخه د هغه 

چا ګټو لپاره قوي يش چې ورکې ونډه اخيل. 

د کنفرانس وخت چې د متحده آیالتونو د 

ولسمرش افتتاحیه څخه لږه موده وړاندې وه دا 

فرصت برابر کړ، تر څو د متحده آیالتو پالیسیانو 

کې په ممکنه تغیراتو باندې خربې وکړي.  د کاناډا 

پخواين ملړي وزیر، سټفن هارپر وویل، رسه له دې 

چې د ټرمپ انتخاب په نړۍ کې ډیر تردد رامنځ ته 

کړی، د متحده آیالتونو پالیسیانې 

دخپل نوې رهرب الس الندې ال نورې 

هم د وړاندوینې دي چې په نتیجه 

کې به د هند لپاره ډیر فرصتونه 

برابر يش. د متحده آیالتونو پاسفیک 

قوماندانۍ، قوماندان، هاري حارث 

وویل چې هند او متحده آیالتونه 

باید یو ځای ډیرې هیلې ولري، او 

قوماندان مایکل هاوارډ، د متحده 

آیالتونو د بحري قوتونو قوماندان په آروپا او افریقا 

کې، وویل چې همکاریو جوړول به نوې استنداردونه 

جوړ کړي. 

د لویو قوتونو او غټو چلینجونو لوړپوړو افتتاحیه 

غړود هند دباندنیو چارو وزیر ام جې اکرب، د نیپال 

کنفرانس خلکو ته 
زمینه برابره کړه تر 

څو د متحده آیالتونو 
په پاليسۍ کې 

ممکنه تحوالتو باندې 
خبرې اترې وکړي

بوریس جانسن، د پارملان غړی او د بریتانیا دباندنیو چارو وزیر او ملړی وزیر موډي د رایسینا خربواترو کې د غږیدو په حال
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رایسینا خربې اترې، د هند د باندنۍ پالیيس تر 

ټولو غوره کنفرانس دویمه دوره د هند باندنیو 

چارو وزارت او  د ناظر تحقیق بنیاد )ORF( له 

خوا جنوري 19-17 پورې جوړ شوی وه. د دې 

کال کنفرانس موضوع نوي نارمال: د څو سیمو 

رسه تړلی څو اړخیزه توب، او په نړیواله توګه 

د تغیریدونکي سیايس تحوالت او د هند برخه 

په نوې نړیوال نظام کې. د نورو 

موضوع ګانو تر څنګ خربوکوونکو 

له 37 هیوادونو څخه د اټمي 

پالیيس څخه نیولی تر متداوم 

پرمختګ، سایربي امنیت، د 

ټروریزم ضد موضوع ګانو باندې 

خربې وکړې. دې درې ورځیني 

کنفرانس کې خلکو له 61 هیوادونو څخه برخه 

اخسیتې وه.

ملړي وزیر نریندرا موډي کنفرانس ته د وینا 

پر مهال د نړیوال نوښت، د ټکنالوژۍ وده او ال 

ډیر ارتباطاتو په وخت کې د هند تغیرونو او همدا 

رازيې اقتصادي تیخته د داخيل صنایعو حامیت 

ډیر والی یو د لویو اقتصادي چلینجونو څخه وباله. 

هغه نړیوال څو اړخیزه توب او د آسیا پر مخ روان 

څو اړخیزه توب ته ښه راغالست ووایه، چې د 

پخوانۍ پیړۍ واک درلودونکي نړیوال مهندسی 

انسټیټوټ انقالب ښکارندویې کوي.

شته انسټیټیوټونو ته بیا وده ورکول د نوې کار 

لپاره د څو سیمه ایز او څو اړخیزه توب برابروايل 

برخه ده. انتوين ګیرتز د ملل 

متحد سکرتر جرنال د ویډیوې 

کنفرانس له الرې د وینا پر مهال 

سولې لپاره د ډیپلوماسۍ په 

زیاتوايل غږ وکړ. هغه د ملل متحد 

اهمیت په ښکاره توګه د سیمه ایز 

سازمان په حیث بیان کړ او ویل چې 

د هغوی کارونه یواځې د جګړې پر وخت غربګون 

پورې تړلې نه دي. 

خربو اترو دا واضح کړله چې انسټیټوټونو 

په بدلون کې یواځې نه ول، هغوی چې د دغو 

انسټیټوټونو د نظر مالتړ یې له الندې کاوه هغوی 

هم په پایداره ډول د تغیر په حالت کې ول. چې 

دې درې ورځیني 
کنفرانس کې خلکو 

له 61 هیوادونو څخه 
برخه اخسیتې وه

مخامخه صفحه: ملړی 

وزیر او د باندنیو چارو 

وزیر، آم جه اکرب، په 

رایسینا خربو اترو کې. 

کیڼ لوري ته: د افغانستان 

پخوانی ولسمرش، حامد 

کرزی د خربو پر مهال
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څو اړخیزه نړۍ لپاره په خربو  

 اترو کې برخه اخیستل
د رایسینا خربې اترې په ځمکني سیاست او ځنکني اقتصاد د هند ترټول غوره کنفرانس دی چې 

په سرتاتیژیکو موضوع ګانو لکه نوې چلینجونه او سایربي امنیت غور کوي

لیکواله:  اناهیتا متای
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اقتصادي تړونونه
د دواړو دولتونو تر منځ د سمندري بېړیو 

انتقال/لېږد رالېږد په اړه د بنسټیزې همکارۍ 

تړون د دواړو هېوادونو سمندري سوداګریزې 

اړیکې د سمندري بېړیو د انتقال، د دواړو 

هېوادوانو د قراردادیانو تر منځ د پیسو د وړیا 

انتقال، او د کښتیو د اسنادو دوه اړخیز رسمي 

پېژندنې له الرې مخ پر وړاندې بوولی يش. د 

ټکنالوژۍ د مالوماتو، د کښتیو د لوجستیکي 

سامان آالتو د لېږد رالېږد د سیستمونو، او د 

ذخیره کولو او ارزښتناکو خدمتونو د رشیکولو 

له الرې د لویو الرو او سړکونو د ترانسپورټ د 

سکتورونو په برخه کې د همکارۍ رامنځته کولو 

تړون د هند لپاره لویه السته راوړنه کېدای يش. 

د تیلو د ذخیرې او مدیریت تړون
د هند د پټرولیم د سپام سرتاتيژیک رشکت 

او د ابوظبی د تیلو ميل رشکت تر منځ د تیلو 

د ذخیرې او مدیریت تړون د بېړنیو حاالتو 

 ADNOC لپاره د ځمکې الندې تاسیساتو کې د

خامو تیلو 5.86 میلیونو بېلرونو د ذخیره کولو 

وړاندوینه کوي. 

د ترهګرۍ او بنسټپالنې پر 
وړاندې مبارزه

هند او متحده عريب اماراتو د ترهګرۍ او 

بنسټپالنې پر وړاندې د همکارۍ د ډېرولو په 

موخه خپلې سرتاتیژیکې پرېکړې تازه کړې.

د هند نړیواله هیله
د هند د نړیوالې د هېلې د پوره کولو په یوه هڅه 

کې، متحده عريب امارات د ملګرو ملتونو په 

امنیت شورا کې د یوې دایمي کرسۍ لپاره له 

هند څخه د خپل مالتړ یادونه بیا وکړه او “په 

سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې د زیاتېدونکي مهم 

رول” د لوبولو په موخه یې له هند څخه خپل 

مالتړ اعالن کړ. 

منیش چند د انډیا رایټس شبکې مسؤل مدیر 

دی، www.indiawrites.org ، باب او 

الټرونیکي مجله چې په نړیوالو چارو، راپورته 

کیدونکو ځواکونو او هندي مسایلو لیکنې کوي

ګډه اعالمیه: د هراړخیزو سرتاتیژیکو 

همکاریو تر حده د هند او متحده عريب 

اماراتو اړیکې رسول

 )CSP( د هراړخیزو سرتاتيژیکو همکارۍ

د تړون منځپانګه په دفاعي او امنیتي 

برخو کې د پراخې همکارۍ د اسايس برخو 

یادونه کوي، او د هغو پرمختګونو په اړه 

یادونه کوي چې د 2015 کال د اګست په 

میاشت کې له متحده عريب اماراتو څخه 

د هند د لومړي وزیر او د 2016 کال په 

فربوري کې له هند څخه د متحده عريب 

اماراتو د ولی عهد د لیدنې پر مهال په 

ګډه اعالمیه کې وړاندې  شوي دي. 

د دفاعي صنعت د همکارۍ تړون

دفاعي تړونونو کې په ګډه رسه د لوړې 

کچې لرونکو وسلو جوړولو سیستمونه، د 

 ،R&D ،ټکنالوژۍ انتقال، څېړنې/مطالعې

د دواړو هېوادونو د عامه او خصويص 

سکتور د ادارو تر منځ د ګډو پروګرامونو او 

همکاریو رامنځته کول شامل دي. 

د زیربنایي پانګونې د بودیجې په 

کار اچول

له متحده عريب اماراتو څخه په اقتصادي 

ډګر کې د هند د هیلو د وړاندې کولو پر 

مهال لومړي وزیر مودي وویل: “په ځانګړې 

توګه، زه د هند په زیربناوو کې د متحده 

عريب اماراتو د پانګونې د لېوالتیا هرکلی 

کووم. مونږ په متحده عريب اماراتو کې د 

خپلې ميل پانګونې او زیربنا د بودیجې په 

مرستې رسه په متحده عريب اماراتو کې پر 

پیاوړو پانګوالو باندې کار کوو.”

اقتصادي تړونونه

د دواړو دولتونو تر منځ د سمندري بېړیو 

انتقال/لېږد رالېږد په اړه د بنسټیزې 

مهمې یادونې:

همکارۍ تړون د دواړو هېوادونو سمندري 

سوداګریزې اړیکې د سمندري بېړیو د 

انتقال، د دواړو هېوادوانو د قراردادیانو تر 

منځ د پیسو د وړیا انتقال، او د کښتیو د 

اسنادو دوه اړخیز رسمي پېژندنې له الرې 

مخ پر وړاندې بوولی يش. د ټکنالوژۍ د 

مالوماتو، د کښتیو د لوجستیکي سامان آالتو 

د لېږد رالېږد د سیستمونو، او د ذخیره 

کولو او ارزښتناکو خدمتونو د رشیکولو له 

الرې د لویو الرو او سړکونو د ترانسپورټ د 

سکتورونو په برخه کې د همکارۍ رامنځته 

کولو تړون د هند لپاره لویه السته راوړنه 

کېدای يش. 

د تیلو د ذخیرې او مدیریت تړون

د هند د پټرولیم د سپام سرتاتيژیک رشکت 

او د ابوظبی د تیلو ميل رشکت تر منځ د 

تیلو د ذخیرې او مدیریت تړون د بېړنیو 

حاالتو لپاره د ځمکې الندې تاسیساتو کې د 

ADNOC خامو تیلو 5.86 میلیونو بېلرونو د 

ذخیره کولو وړاندوینه کوي. 

د ترهګرۍ او بنسټپالنې پر 

وړاندې مبارزه

هند او متحده عريب اماراتو د ترهګرۍ او 

بنسټپالنې پر وړاندې د همکارۍ د ډېرولو په 

موخه خپلې سرتاتیژیکې پرېکړې تازه کړې.

د هند نړیواله هیله

د هند د نړیوالې د هېلې د پوره کولو په 

یوه هڅه کې، متحده عريب امارات د 

ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د یوې 

دایمي کرسۍ لپاره له هند څخه د خپل 

مالتړ یادونه بیا وکړه او “په سیمه ییزو او 

نړیوالو چارو کې د زیاتېدونکي مهم رول” د 

لوبولو په موخه یې له هند څخه خپل مالتړ 

اعالن کړ. 
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د اماراتو ولیعهد شهزاده او لومړی وزیر مودي د دواړو هېوادونو ترمنځ د تړونونو د تبادلې شاهدان

د مخ پر وړاندې تګ الر
د هند د نړیوالې د هېلې د پوره کولو په یوه هڅه کې، متحده عريب 

امارات د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د یوې دایمي کرسۍ 

لپاره له هند څخه د خپل مالتړ یادونه بیا وکړه. 

مهمې یادونې:
ګډه اعالمیه: د هراړخیزو سرتاتیژیکو همکاریو تر 

حده د هند او متحده عريب اماراتو اړیکې رسول

د هراړخیزو سرتاتيژیکو همکارۍ )CSP( د تړون 

منځپانګه په دفاعي او امنیتي برخو کې د پراخې 

همکارۍ د اسايس برخو یادونه کوي، او د هغو 

پرمختګونو په اړه یادونه کوي چې د 2015 کال د 

اګست په میاشت کې له متحده عريب اماراتو څخه 

د هند د لومړي وزیر او د 2016 کال په فربوري کې 

له هند څخه د متحده عريب اماراتو د ولی عهد د لیدنې پر مهال 

په ګډه اعالمیه کې وړاندې  شوي دي. 

د دفاعي صنعت د همکارۍ تړون
دفاعي تړونونو کې په ګډه رسه د لوړې کچې لرونکو وسلو 

جوړولو سیستمونه، د ټکنالوژۍ انتقال، څېړنې/مطالعې، R&D، د 

دواړو هېوادونو د عامه او خصويص سکتور د ادارو 

تر منځ د ګډو پروګرامونو او همکاریو رامنځته 

کول شامل دي. 

د زیربنایي پانګونې د بودیجې په کار 
اچول

له متحده عريب اماراتو څخه په اقتصادي ډګر 

کې د هند د هیلو د وړاندې کولو پر مهال لومړي 

وزیر مودي وویل: “په ځانګړې توګه، زه د هند په 

زیربناوو کې د متحده عريب اماراتو د پانګونې د 

لېوالتیا هرکلی کووم. مونږ په متحده عريب اماراتو 

کې د خپلې ميل پانګونې او زیربنا د بودیجې په مرستې رسه په 

متحده عريب اماراتو کې پر پیاوړو پانګوالو باندې کار کوو.”

 متحده عربي 
امارات د ملګرو 
ملتونو په امنیت 
شورا کې د یوې 

دایمي کرسۍ لپاره 
له هند څخه د 

خپل مالتړ یادونه 
بیا وکړه
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د هند لومړی وزیر د متحده عربو اماراتو له ولیعهد شهزاده رسه

په بریالۍ توګه د هند د پرمختګ له کیسې 
رسه ملګری کېدل

فعالیتونه به د زیربنایي پانګونې د 75 میلیاردو ډالرو په کار اچولو 

باندې تررسه کیږي، کوم چې د 2015 کال د اګست په میاشت 

کې له متحده عريب اماراتو څخه د لیدنې پر مهال 

د لومړي وزیر مودي له لوري ورڅخه پرده پورته 

شوه، خو د متحده عريب اماراتو د ولی عهد د لیدنې 

پر مهال ورته پراختیا ورکړل شوه. له متحده عريب 

اماراتو څخه په اقتصادي ډګر کې د هند د هیلو 

د وړاندې کولو پر مهال لومړي وزیر مودي وویل، 

“متحده عريب آمارات د تولیداتو او خدماتو په 

برخه کې زمونږ له پرمختګ رسه د ګډې همکارۍ 

له الرې ګټه پورته کولی يش. همدارنګه، مونږ د 

دواړو هېوادونو سوداګري او صنعت هڅوو او په اړه 

یې اسانتیاوې چمتو کوو تر څو د غوره دوه اړخیزه 

سوداګري ال نوره پراخه يش.”

هغه اقتصادي تړونونه چې د متحده عريب آماراتو 

ولی عهد د لیدنې پر مهال السلیک شول عبارت دي 

له، د بېړیو ټرانسپورټیشن، د سمندري افرسانو د رسټیفیکیټونو/

باورلیکونو دوه اړخیزه رسمیت پېژندنه، د لویو الرو او سړکونو د 

 MSMEs ټرانسپورټ په برخه کې د همکارۍ رامنځته کول، او په

کې همکاري. 

د انرژۍ په برخه کې همکارۍ ته پراختیا ورکول
د انرژۍ اړونده رشاکت او همکارۍ هم یو نوی او سرتاتیژیک 

خوځښت رامنځته کړ. د جنويب هند د منګلور په ښار کې د 

خامو تیلو د یوې ذخیرې د جوړولو په موخه د هند د پټرولیم د 

سپام سرتاتيژیک رشکت او د ابوظبی د تیلو ميل 

رشکت تر منځ د تیلو د ذخیرې او مدیریت تړون 

السلیکېدل د انرژۍ اړونده اوږدمهالې همکارۍ په 

اړه سیګنال ورکوي. 

د ترهګرۍ پر وړاندې یوکېدل
هند او متحده عريب اماراتو د ترهګرۍ او بنسټپالنې 

پر وړاندې د همکارۍ د ډېرولو په موخه خپلې 

سرتاتیژیکې پرېکړې تازه کړې. متحده عريب اماراتو، 

د دولتونو په شمول، هغه هڅې وغندلې چې، “د 

نورو هېوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د توجیه کولو، 

دوامداره ساتلو او مالتړ کولو لپاره له دین څخه ناوړه 

ګټه اخیستل کیږي.” د معتدل اسالم د پیاوړي کولو 

په موخه خوښۍ، زغم او راتلونکې د وزارت د رامنځته 

کولو په ډول د متحده عريب اماراتو د مرشتابه پروګرامونه د همکارۍ 

نوې کړکۍ پرانیزي تر څو “د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او مذهبي 

کرکې د نړیوالې نارغۍ پر وړاندې د مبارې لپاره د ټولنو تر منځ د 

پوهاوي، نظرڅرګندولو، او زغم کلتور ته پراختیا ورکړل يش.”

د 75 میلیاردو ډالرو 
په کار اچولو باندې 
ترسره کیږي، کوم 
چې د 2015 کال د 
اګست په میاشت 

کې له متحده 
عربي اماراتو څخه 
د لیدنې پر مهال د 
لومړي وزیر مودي 
له لوري ورڅخه 
پرده پورته شوه
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د هند د جمهوریت ورځې مرش میلمه، د متحده عريب اماراتو ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاید آل نهیان، له لومړي وزیر مودي، د دفاع وزیر 

منوهر پاړیکر، ولسمرش پرناب موکرجي او د ولسمرش مرستيال حامد انصاري رسه د رسم ګذشت د نندارې پر مهال

سیايس لیدلوری او مواد
دا لومړی ځل دی چې د عريب ټولنې د هېواد مرش د هند د خپلواکۍ 

د کلیزې د ورځې په رسم ګذشت کې برخه اخيل، خو د یو تر ټولو 

لوړپوړي چارواکي په توګه د هند د خپلواکۍ د 

کلیزې پر مهال د شیخ النحیان لیدنې د هند لومړي 

وزیر، مودي، په وینا دا دوه اړخیزه پیاوړې کوونکې 

همکاري د یو سرت پیل پر لوري روانه کړه. 

د هند او متحده عريب اماراتو تر منځ اړیکې، 

چې د 2.6 میلیونو هندي اوسېدونکو کوربه دی او 

هند کې خپلو کورنیو ته په کلني ډول نږدې 2.6 

میلیارده ډالر رالیږي، د دواړو هېوادونو تر منځ د 

هراړخېزې سرتاتیژیکو همکاریو او ځانګړو تړونونو 

په السلیکولو رسه د بدلون په زړه پورې حالت د رامنځته کولو لپاره 

مخ پر وړاندې والړې. په انرژۍ شتمن عرب هېوادونو له منځه شیخ 

النحیان یواځنی دریم مرش وو چې هند یې د خپلواکۍ په ورځ کوربه 

توب کاوه. 

د سرتاتیژیکو همکاریو پراخول
د دواړو مرشانو د لیدنې پایله د هراړخیزو سرتاتیژیکو همکاریو کچې ته 

د هند او متحده عريب اماراتو د اړیکو رسول وو، چې د خلیج د هېوادونو 

دویم لوی اقتصاد لرونکي هېواد ته په سیمه کې په 

سرتاتیژیک او اقتصادي ډګر کې د هند د پیاوړي 

همکار هېواد په توګه ځای ورکوي. لومړي وزیر مودي 

په ګډ خربي کنفرانس کې وویل، “مونږ د خپلو اړیکو 

کې د نوو همکاریو په رامنځته کولو کې بریايل وو. هغه 

تړون چې د دواړو هېوادونو تر منځ تررسه شو دا پوهاوی 

بنسټیز کوي.”

د دفاعي صنعت د همکاریو پر رس تړون د دواړو 

هېوادونو له لوري په ګډه رسه د لوړې کچې لرونکو 

وسلو جوړول او تر منځ د ټکنالوژۍ لېږد رالېږد په ګوته کوي. د ګډ 

استخبارايت او کشف مرکزونو د جوړولو په موخه په سایربي فضا کې 

د ټکنالوژۍ د ګډې پراختیا او همکارۍ تړون او د انساين قاچاق د 

مخنیوي او پر وړاندې یې د مبارې پر رس د MOU تړونونه السلیک کړل. 

دا لومړی ځل دی 
چې د عربي ټولنې د 
هېواد مشر د هند د 
خپلواکۍ د کلیزې د 
ورځې په رسم ګذشت 

کې برخه اخلي

Partnership_Abu Dhabi_Pashto.indd   25 8/17/17   1:35 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n         n 3مارچ - جون 2017   9

کيڼ لور ته: د ابو ظبۍ، د ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاید 

آل نهیان، په راسرتا پايت بهاون کې د درنښت د ګارډ د لیدنې پر 

مهال. پورته: برج خلیفه د هند د جمهوریت د ورځې په مناسبت په 

درې رنګه روښانه شوی

برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده د هند د 

خپلواکۍ په 68 کلیزه باندې د هند د بیرغ د رنګونو 

په رڼاګانو ځلېدله. په هند کې د متحده عريب اماراتو 

د وسلوالو ځواکونو 179 پیاوړي جزوتام په راجپت کې 

د خپلواکۍ د ورځې د کلیزې شانداره رسم ګذشت 

بدرګه کوله چې وررسه یې د متحده عريب اماراتو ولی 

عهد، شیخ محمد بن زید النحیان او د هند لومړي 

وزیر نرندرا مودي له لوري ننداره کېده. دواړو مرشانو، 

پداسې حال کې چې تېره ورځ یې نوي پوړونو ته د خپلو 

سرتاتیژیکو همکاریو د رسولو لپاره یوه هیله بخښونکې 

او هراړخیزه اړیکه پالن کړه، ډېر څه وملانځل. 
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په بریالیتوب رسه د هند 
او متحده عريب اماراتو 

د اړیکو د بدلون پیل
د متحده عريب امارتو له ولی عهد څخه لیدنې د دوستانه او ټینګې اړیکې ته چې د هند او 

عريب اماراتو تر منځ شتون لري پرمختګ وربخښي

لیکواله:  منیش چاند
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تبعه چې نژاد يې هندی نه دی، هم د دویم ځل لپاره له هاوايي څخه 

د وليس جرګې څوکۍ خپله کړې ده. 

په وروستیو کلونو کې هندي نوښتګران او د معلومايت تکنالوژۍ 

او  طب متخصصین په یادو برخو کې  د امريکې له مهمو  پنځوونکو 

څخه ګڼل کېږي. په امریکا کې کڼ شمېر مشهرو 

سوداګریز نومونه شته چې مرشي يې هندیان کوي: 

لکه مایکروسافټ چې مرشي يې د ساتیا ناديال په غاړه 

ده؛ ګوګل چې اجرایوي مرش يې سوندار پېچی دی؛ 

اډوب سیستم چې اجرایوي مرش يې شانتانو نارايني 

دی، پیپيس کمپنۍ چې اجرايوي او عمومي مرش يې 

اېندرا نويي دی؛ INK کمپنۍ چې اجرايوي مرش يې 

 )Think Tank( لکشمي پراتوري دی او د فکر خونې

ټیم چې مرش يې پراناوا ميسټري  دی  چې په ورته 

وخت کې د )Samsung Research America( مرشي 

هم په غاړه لري. 

په امریکا کې په سلګونه نور هندي االصله هندیان هم شته چې 

ساینيس څېړونکي او د نړیوالو جایزو ګټونکي دي، )لکه وېنکاتراما 

راماکرېشنا او آمارتیا سني(، د پوهنتونونو مرشان، )لکه په هارورډ 

پوهنتون کې استاد راکېش خوارانا، او په پنسلوانیا پوهنتون کې 

استاد ويجې کومار(، ګڼ شمېر ریايض دانان، اقتصاد پوهان،د سينام 

ستوري، فلم جوړونکي )مريا نایر(، د موډ او فېشن ډيزانران، د رسنیو 

کار کوونکي، سندرغاړي او ليکواالن )انيتا دیسای(. 

په انګلستان کې هم مېشت هندي صنعتکاران شتون لري لکه 

الکشمي ميتال، هندوجا ورڼه او کاران بيليموریا. همدارنګه انګلستان 

د مشهورو ليکواالنو، لکه سلامن رشيدي او  د هرن، 

ډرامې او فيلم په سکټور کې د وتلو څېرو کور دی. 

د سیاست، هرن، ادب، سوداګرۍ او نورو 

سکټورونو کې بهر مېشتو وتلو هندي  څېرو نه یوازې 

د کوربه هېوادو بلکه د هندوستان پر پېښو هم اغېز 

شيندلی. د دوی ډېری له 

هند څخه ليدنه کوي او 

په مکرر ډول د سیاست، 

سوداګرۍ، هرن او کلتور په 

ډګر کې له وتلو څېرو رسه 

لیده کاته کوي. 

دوی هڅه کوي تر څو هم په کوربه 

هېواد او هم په هندوستان کې د خپلو 

مشورو له الرې  پر پالیسیو نفوذ ومومي. 

سیايس او اقتصادي مرشان د هغوی سال 

مشورو او نظریو ته په درنه سرتګه ګوري. 

وتلي او مشهور بهر 
مېشتي هندیان 
هڅه کوي تر څو 

هم په کوربه هېواد 
او هم په هندوستان 
کې د خپلو مشورو 
له الرې پر پالیسیو 

نفوذ ومومي
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د نړۍ په کچه د هند د پې 

ندڅېر لوړول
بهر مېشتي هندیان د هېواد د باندې ځانګړی ځایګی لري، په عامه دفرتونو کې ګومارل کېږي 

او د بېالبېلو ادارو مرشي په غاړه لري

په بهرنیو هېوادونو کې په لوړه کچه د هندیانو شتون، د کوربه 

هېوادو په پرمختیا کې د پام وړ رول لوبولی دی—په تېر بیا په 

اقتصادي برخه کې.

غیر مقیم هنديان )NRIs(، هغه بهر مېشتي هندیان چې 

هندي تابعیت نه لري )PIOs( او هغه هندیان چې د بهرين 

هېوادونو تابعیت لري )OCIs( په کوربه هېوادونکو په یوه 

سیايس سناریو اوښتي. د بېلګې په ډول، په تېر نوېمرب کې، 

هندي االصله امريکايانو د امریکا په وليس جرګه او مرشانو 

جرګه کې څلور چوکۍ خپلې کړې.

کامله حارث، چې د دویمې دورې  لپاره د کلیفورنیا د 

لويې څارنوالې په توګه دنده تررسه کوي، لومړنۍ هندي تبعه 

ده چې د امریکا له کلیفورنیا څخه د مرشانو جرګې څوکۍ 

ترالسه کوي. پراميال جویاپال هم لومړنی هندي تبعه دی چې 

له واشنګټن څخه د امريکا وليس جرګې ته الره مومي.  نور هغه 

هندي تبعه چې وليس جرګې ته یې الره موندلې، له ایلنوز څخه 

راجا کرېشناموريت او له کلیفورنیا څخه روخانا دي. آمي بريا د 

دویم ځل لپاره له کليفورنیا څخه ټاکل شوی چې له اوږ د محاله 

د امريکا د کانګرېس غړیتوب لري. توليس ګبارد، یوه هندو 

لیکواله:  ان يب راو 
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خپل ټاټويب رسه د بهرمېشتو هندیانو د اړیکو پیاوړي 

کول او د یوې شبکې د رامنځ ته کولو په موخه د ګډ 

دريځ رامنځ ته کول وو. 

د حکومت د احصائیو له مخې، ډېر داسې 

هېوادونه شته چې هر یو تر یو مېلیون زیاتو د غیر 

مقیمو بهر مېشتو هندي وګړو )NRIs( او هغو بهر 

مېشتو هندي وګړو کوربه توب کوي چې هندي 

تابعیت نه لري. په امریکا کې تقریباً څلور ملیونه 

هندي وګړي ژوند کوي. ورپسې متحده عريب 

امارات دي چې درې نیم ملیونه غیر مقیم هندي 

وګړي پکې اوسېږي. هند په خلیج هېوادنو لکه 

متحده عريب امارات، سعودي عربستان، عامن، 

کوېټ، قطر او بحرین کې هم ګڼ شمېر هندي 

وګړي په مؤقتي ډول ژوند کوي چې داميي اقامه او 

پاسپورت نه لري. 

په انګلستان، رشقي افريقا، اسرتالیا او نوي زیالند 

کې هم ګڼ شمېر هندي وګړي ژوند کوي چې په 

انګلستان کې د هندي وګړو شمېر د یو نیم ملیونو په 

شا او خوا کې دی. په جنويب افریقا، سنګاپور، ماليزیا 

او فیجي کې هم زیات شمېر هندیان ژوند کوي

Name Country Field

Dr Gorur Krishna Harinath Australia Community Service

Rajasekharan Pillai Valavoor 
Kizhakkathil

Bahrain Business

Antwerp Indian Association Belgium Community Service

Nazeer Ahamed Mohamed 
Zackiriah

Brunei Community Service

Mukund Bhikhubhai Purohit Canada Business

Nalinkumar Sumanlal Kothari Djibouti Community Service

Vinod Chandra Patel Fiji Social Service

Raghunath Marie Antonin 
Manet

France Arts & Culture

Dr Lael Anson E. Best Israel Medical Science

Dr Sandip Kumar Tagore Japan Arts & Culture

Ariful Islam Libya Community Service

Tan Sri Dato Dr Muniandy 
Thambirajah

Malaysia Education and Community 
Service

Pravind Kumar Jugnauth Mauritius Public Service

HE Mr Antonio Luis Santos da 
Costa

Portugal Public Service

Dr Raghavan Seetharaman Qatar Business Management

Zeenat Musarrat Jafri Saudi Arabia Education

Singapore Indian Association Singapore Community Service

Dr Carani Balaraman Sanjeevi Sweden Medicine

Susheel Kumar Saraff Thailand Business

Winston Chandarbhan 
Dookeran

Trinidad & Tobago Public Service

Vasudev Shamdas Shroff United Arab Emirates Community Service

India Social and Cultural Centre, 
Abu Dhabi

United Arab Emirates Philanthropy and Community 
Service

Hon’ble Priti Patel United Kingdom Public Service

Neena Gill United Kingdom Public Service

Hari Babu Bindal USA Environmental Engineering

Dr Bharat Haridas Barai USA Community Service

Nisha Desai Biswal USA Public Affairs

Dr Mahesh Mehta USA Community Service

Ramesh Shah USA Community Service

Dr Sampatkumar Shidramapa 
Shivangi

USA Community Leadership

Pravasi Bharatiya samman awardees 2017
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خپل حکومت لومړيتوب وګاڼه. لومړي وریز زیاته کړه: 

د بهر مېشتو هندیانو ارزښت او درنښت یوازې د شمېر 

د قوت له مخې نه، بلکې د هغې ونډې له مخې دی چې 

دوی د هندوستان او نورو هغو هېوادونو په پرمختیا کې 

لري چې دوی پکې ژوند کوي. 

په بهر مېشتو هندیانو کې، سیايس کارپوهان، ساینس 

پوهان، روغتیاپاالن، د ښوونیزو چارو 

پوهان، اقتصاد پوهان، موسيقي پوهان، 

برشدوستان، جورنالستان، بانکواالن، 

انجیرنان، حقوق پوهان او د معلومايت 

تکنالوژۍ متخصصني شامل دي. د بنګلور 

په درې ورځنۍ ناسته کې له 4000 ډېرو 

استازو برخه اخيستې وه، چې موخه يې د 

بهر په ګوټ کوټ کې له مېشت هندیانو 

رسه د اړیکو بیا تعریفول وو. 

)PBD( ناستې بهرين مرشان هم جلب کړي 

دی. د پورتګال لومړی وزیر ډاکټر انتونیو کوستا د 

غونډې ځانګړی مېلمه و. د مالیزیا د عامې روغتیا 

وزیر )S SUBRAMANIAM(، د زېربنايي پروژو لپاره د 

حکومت ځانګړی استازی )Samy Vellu( او  د موریشیس 

د عامې روغتیا وزیر )Prithvi Raj Singh Roopun( هم 

د یادې غونډې له حارضینو څخه وو. 

ولسمرش پرناب مکرجی بهرمېشتو هندیانو ته د 

)Pravasi Bharatiya Samman( جایزه ورکړه. ولشمر 

دغه د لوړ رشف ویاړ په امریکا، انګلستان، عريب متحده 

اماراتو، اسرتالیا، بحرین، بلجیم، برونای، کاناډا، جیبويت، 

فیجي، فرانسه، ارسائیلو، جاپان، ليبیا، 

ماليزیا، موريس، پرتګال، قطر، سعودي 

عربستان، سنګاپور، سويډن، تایلنډ او 

ترېنيداد او توباګو کې دېرشو مشهورو 

څېرو ته وباښه.  

نيشا ديسای بېسوال، چې له 2014 

څخه تر 2017 پورې د بارک اوبامو د 

حکومت د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره وه 

او د یادې جایزې اخيستونکې هم وه، د ټولو ګټونکو په 

استازیتوب يې د یاد ویاړ د منلو وینا وکړه. 

د )PBD( غونډې اصيل موخه په بېالبېلو سکتورونو 

کې د السته راوړنو په اړه  بهرمېشتو هندیانو ته معلومات 

ورکول او د حکومت د پالیسیو او نوښتونو په اړه  د هغوی 

خربول دي. په 2017 کې هم د )PBD( ناستې موخه له 

د بنګلور په درې 
ورځنۍ ناسته 
کې له 4000 

ډېرو استازو برخه 
اخيستې وه،

لومړی وزير نريندر مودي د پرتګال لومړي وزیر، ډاکټر انتونیو کوستا رسه په PBD غونډه کې د ستړي 

مشې پر مهال. مخ پاڼه: صدراعظم پرناب مکرجي غونډې ته د وینا کولو پر مهال
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بهر مېشتي هندي وګړي چې شمېر يې تر 30 ملیونه اوړي، 

د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي او د تېرو کلونو په ترڅ 

کې يې د کوربه هېوادونو په وده او پرمختګ کې د پام وړ 

رول لوبولی دی. 

په داسې حال کې چې ځینو يې په خپل نوي کور )کوربه 

هېواد( کې حیرانوونکي بریالیتوبونه کسب 

کړي، ګڼ شمېر نور بیا په هندوستان کې 

له خپلو اړمنو خپلوانو او دوستانو رسه مايل 

مرستې کوي. په تېر کال کې غیر مقیمو 

هندیانو )NRIs(، هغو بهرمېشتو هندیانو 

چې هندي تابعیت نه لري )PIOs( او  بهر 

مېشته هندي اتباعو شا او خوا 70 ملیارده 

ډالرو خپل هېواد ته حواله کړي دي. په بهر 

کې د غیر مقیمو هندیانو شمېر تقریباً تر 18 

ملیونه وګړو رسېږي.   

د هند حکومت له 2003 کال را په دې خوا هر کال په 

جنورۍ میاشت کې د )Pravasi Bharatiya Divas( غونډه 

تررسه کوي. د دغو غونډو کوربه توب ډېری ډهيل کړی: 

ډهلی په 2011, 2010, 2008, 2007, 2004, 2003 او 

2014 کلونو کې د یادو غونډه کوربه و. مومبی په )2005(، 

حیدر آباد په )2006(، چينای په )2009(، جای پور په 

)2012(، کوچي په )2013( ګانديناګار په )2015( او بنګلورا 

په )2017( کې د یادو غونډو کوربه توب کړی دی. 

په 2015 کې د ګانديناګار له غونډې وروسته هندي 

حکومت پرېکړه وکړه تر څو یاده غونډه هر 

بل کا د جنورۍ په امته او نهمه وملانځي 

چې وروستۍ نېټه يې )د جنورۍ نهمه( د 

1915 کال په جنورۍ کې له جنويب افریقا 

څخه د مهامتاګاندي د برېته راګرځېدو له 

ورځې رسه برابره ده. د جنورۍ اوومه اوس 

د ځوانانو د )PBD( په توګه ملانځل کېږي، 

او هر یو کال وروسته به د اړوند ستونزو 

د هواري په موخه د )PBD( ناستې تررسه 

کېږي. 

لومړي وزیز نرېندرا مودي چې د جنورۍ په امته يې په 

بنګلور کې د )Pravasi Bharatiya Divas( 14مې غونډې 

ته وینا کوله، له بهرمېشتو هندي وګړو رسه د اړیکو پیاوړتیا 

چې د هندي کلتور، دود، او ارزښتونو استازیتوب کوي—د 

په بهر کې د هندي 
ټولنې په کار ګمارنه 

د حکومت له 
لومړیتوبونو څخه 

ده

د بهرنیو چارو وزیر او تقاعد شوی جرنال وي کې سېنګ او نور له کلتوري کړنو څخه د ليدنې پر مهال  
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له خپل ټاټويب رسه د اړيکو 

 پیاوړتیا
زرګونو مخکښو هندي سوداګرو، متخصصينو او هرنمندانو په جنوارۍ میاشت کې په پرمتینه 
)Pravasi Bharatiya Divas( غونډه کې د ګډون په موخه خپل هېواد ته الړل چې له خپلو په 

کور د ننه سیاالنو رسه يې وليدل

لیکواله:  ان يب راو 
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چیرتا راماکریشنا
د ميل اسهامو د تبادلې )NSE( لومړنۍ مېرمنه ریسه، 

چیرتا راماکریشنا له ویاړه ډکې دندې درلودې. په 

NSA کې د یو لړ لوړو پوستونو ترڅنګ، مېرمن چیرتا 

د هندوستان د فرعي اسهامو او بهادارو اوراقو او 

تبادلې د بورډ )SEBI( غړې، په جایپور کې د ملویا د 

تیکنالوجی د ميل انستیتوت د ریسې او د ميل بهادارو 

اوراقو ساتنې رشکت د اجراییه کمیټې غړې په توګه 

هم دنده تررسه کړې. 

په 1985 کې، دغه مسلکې محاسبه د هندوستان د 

صنعت پراختیايي بانک )IDBI( د مايل څانګې پروژې 

رسه یوځای شوه. د 1991 په پیل کې د IDBI پخواين 

ریس، مرحوم ایس ایس نادکراين، د نورو څلورو کسانو 

په منځ کې پخپله راماکریشنا غوره کړه څو له پيل 

څخه د NSE په تاسیسولو کې مرسته وکړي. د مايل 

مسایلو یوه نابغه چې د کارناتیک له سندرو ویلو او د 

تنپورې له غږولو رسه مینه لري، راما کریشنا په 200 

کې په NSE کې د انرتنت سوداګري پیل کړه. په اوس 

وخت کې، راماکریشنا د بنسټ جوړونکي په توګه 

پیژندل کیږي. دغه مېرمن په یو شمیر بنسټونو کې 

پشمول د CII د مايل سکتور د پراختیا په ميل شورا، د 

FICCI د ميل اجراییه کمیټې او د پانګونې د مارکیټونو 

په کمیټه کې بوخته ده. راماکریشنا یو شمیر جایزې او 

ستاینلیکونه پشمول د سوداګری د مرشتوب جایزه چې 

د فوربز مجلې لخوا وړاندې کیږي جایزه وړې، او د 

فورچون مجلې لخوا د نړۍ د مخکښو سوداګرو مېرمنو 

په لست کې 17 مقام وړی.  

شیال رشما
رسه لدې چې خپل دواړه السونه یې د اورګادي په یوه 

پېښه کې له السه ورکړي، د څلورو کالو شيال رشما په 

یوه ښه زده کوونکې بدله شوه. د وخت په تیریدو رسه، 

هغې وکوالی شول څو خپل ټويل دندي په خوله او پښو 

کې د توکو په نیولو رسه تررسه کړي. مېرمن رشما، 

چې د لکنهو اصيل اوسیدونکې ده، تل لیواله وه څو د 

خلکو او منظرو انځورونه انځور کړي. په حقیقت کې، 

د ښوونځي په وخت کې، د هغې ملګرو او ښوونکو ورته 

ویل چې هنديس دایاګرامونه او د چونګښو، مرغانو او 

نورو بیالوژیکي انځورونه وبايس. د هغوی قدرداين او 

هڅوونو وررسه مرسته وکړه څو ډاډمنه يش او د یوه 

انځورګرې په توګه وده وکړي. مېرمن رشما هیڅکله 

هم ناهیلې نه شوه او په هرنونو کې له پوهنتونه فارغه 

شوه. په اوس وخت کې، چې د 40 کالو په اخرې کلونو 

کې ده، مېرمن رشما د یوشمیر یووزایني منایشونو، 

پشمول د په مومبای کې د جهانګیر د مشهورې هرني 

ګالرۍ، د منایشونو ویاړ لري. هغه باور لري چې هر 

شی په فکر کې پروت دی او که فکر په سمه توګه 

کار کوي، هیڅ ننګونه، هیڅ معیوبوالی نيش کوالی 

ستايس د السته راوړنو مخه ونیيس. نن ورځ، هغه خپل 

ټول کارونه د رنګونو له ګډولو د برسونو تر پاکولو او د 

رسامی تختو تر وړلو، خپله تررسه کوي.
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ایرا سینګهال
په میروت کې زیږیدلې دغې مېرمنې نړۍ ته 

وښودل چې د بریا لپاره یووازې فکري ځواکمنتیا 

ته اړتیا ده. دغې مېرمنې خپل فزیکي معیوبوايل 

ته اجازه ورنکړه څو د هغې د کارونو مخه 

ونیيس او د IAS افرس کېدو لپاره یې خپلې 

لیوالتیا ته دوام ورکړ. د ایرا سینګهال د ژوند 

سفر، له فزیکي پلوه له ننګونو رسه مخه دغه 

 UPSC نومانده چې په عمومي کتګوري کې د

لوړه منره وړې، په میلیونونو د نورو فزیکي 

ننګونو رسه مخ کسانو لپاره د هڅونې یوه بیلګه 

وګرځېدله. مګر، الره ډیره سخته وه. مېرمن 

سینګهال له سکولیوسیز یا د مال تیر له کوږوايل 

څخه رنځ وړي، دغه معیبوتوب هغې ته اجازه نه 

ورکوي څو خپل بازوان په پوره توګه تاو کړي. 

د ښوونځې لومړی درجه زده کوونکې، وروسته 

د نیتاجي سوبهاس د تیکنالوجی په انستیتوت 

)NSIT( کې د کمپیوتر انجنیری لوست وکړ، 

او وروسته یې د هندوستان پوهنتون د ادارې 

زده کړې پوهنځې )FMS( کې د سوداګری 

آرچنا راماسوندارام
دغې مېرمنې د څو لسیزو په ترڅ کې د 

 )IPS( هندوستان د پولیسو په خدماتو

کې خدمت کولو رسه څو ځلې خپله وړتیا 

ښودلې. په 1995 کې، آرچنا راماسوندارام 

د ستاینې وړ خدماتو لپاره د پولیس مېدال 

جایزه ګټلې، او په 2005 د غوره خدماتو له 

کبله د ولسمرش د پولیسو مېدال ګټلی. په 

2014 کې، آرچنا لومړنۍ مېرمن وه چې د 

تحقیقاتو د مرکزي بیرو )CBI( د عمومي 

ریسې په توګه وټاکل شوه، او د 2016 په 

فربوری کې، آرچنا راماسوندارام د ساشسرتا 

سیام بال )SSB( د عمومي ریسې کېدو ویاړ 

وګاټه، او لومړنۍ پولیسه صاحب منصبه ده 

چې د نیپال او بهوتان په پولو کې د ملیشه 

و د مرکزي محافظینو مرشي کړې ده. 

د راجستان له پوهنتون څخه په اقتصاد 

کې د لیسانس بشپړولو له فراغت وروسته، 

هغه په دغه پوهنتون کې د استاد په توګه 

ادارې په برخه کې ماسرتي وکړه. مېرمن 

سوبهاس د UPSC د 2010 کال په آزموینې 

کې حضور وموند، مګر لدې کبله کومه 

دنده ورنکړ شوه ځکه چې چارواکو “د پورې 

وهلو، کشولو او پورته کولو کمزوری” دلیلونو 

ته اشاره وکړه. مېرمن سوبهاس خپله قضیه 

اداري مرکزې محکمې ته یووړه او د 2014 

په فربوری کې حکم د هغې په ګټه صادر 

شو. په عین وخت کې، مېرمن سینګهال 

دوې آزموینې تررسه کړې څو خپله رتبه ښه 

کړي، او په 2015 کې په څلورمه هڅه کې د 

31 کالو په عمر، د آزموینې لوړه منره وګټله. 

له بده مرغه، د هغې فزیکي کمزوری هغې 

ته اجازه نه ورکوي څو د IRS د افرس کېدو 

مستحقه يش. پر ټولو ننګونو برسیره، مېرمن 

سینګهال یوه جدي مېرمنه نده، مګر د خپلو 

ملګرو په منځ کې د یوې شوخې مېرمن په 

توګه پیژندل کیږي. په اوس وخت کې، په 

IAS کې د روزونکي افرس په توګه کار کوي، 

او له ډرامو، نڅا او سفر کولو رسه مینه لري. 

وټاکل شوه. مګر وروسته یې د حیدرآباد 

د پولیسو په ميل آکادمي کې روزنه تررسه 

کړه. په 1982 کې، په متیل نادو کې د 

پولیسو له خدماتو رسه یوځای شوه. 

تل یې خپله وړتیا ښودلې، راماسوندارام 

له 1989 څخه تر 1991 پورې دريس 

رخصتی واخیستله، او د الس انجلس 

د سویيل کلیفورنیا په پوهنتون کې د 

کریمینالوجي په علم کې ماسرتي وکړه. 

پدغه پوهنتون کې په منځني کچه لوړې 

منرې وګټلې. دغې مېرمن هرډول دندې 

په مېړانه او ډاد رسه تررسه کړي دي، 

او اسايس موخه دا وه څو د مېرمنو د 

خوندیتوب او ګټو لپاره کار ويش. 

د راماسوندرم آخرنی دنده د جرمونو د 

اسنادونو د ميل بیرو د ریسې په توګه وه. 

هغه د ژوند له خپل ملګري، چې په متیل 

نادو کې د IAS دولتي لوړ پوړی کارکوونکی 

و، او دوو زامنو رسه ژوند کوي. 
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سمریتي ناګپال
کله چې له خپلو دوو مرشو کڼو 

خوندو رسه لویدله، سمریتي 

ناګپال تل غوښتل څو د هغوی 

لپاره یو څه وکړي. په 23 کلنی 

کې، هغې د اتولیاکاال په نوم یوه 

غیردولتي موسسه تاسیس کړه او 

د دغې موسسې ریسه شوه، دغه 

موسسه کڼو انځورګرانو ته د دیزاین 

ملګرتیا او نوښتې همکاری له الرې 

مرسته کوي.  

ناګپال په 16 کلنې کې د کڼو 

ميل ټولنې )NAD( رسه کار کاوه، ډیر 

ژر، کله چې په ښوونځي کې وه، هغه 

په دوردرشان کې د کنو وګړو لپاره 

د سهارنیو خربونو مسوله شوه. له 

فراغت څخه وروسته، هغه له یوه ډیر 

عمره کوڼ انځورګر رسه معريف شوه، 

هغه نه شو کوالی خپله دغه لیوالتیا 

پرمخ یويس. دغه سبب شو څو 

وایکیینو زاو
ویکیینو زاو له شامل ختیځ څخه د فلم 

جوړونې د لومړنۍ مېرمنې ویاړ لري، 

چې خپل هرني کار یې په 2010 کې 

د کانز د فلمونو په 63 فیستیوال کې 

ښودلو ته وړاندي کړی. مېرمن زاو د 

“ستنو خالونو د آخرنیو مرشانو ښکاریانو” 

د 15 دقیقو فلم دایریکت کړی، دغه 

فلم د کونیاک ناګاس د رس ښکار کولو 

په اړه دی، چې په نړۍ کې شهرت 

موندلی. د دوو ماشومانو مور، هغې د 

اوو کلونو لپاره د دغه فلم په اړه څېړنه 

وکړه، پدغه اړه یې کتابونه لوستې او په 

ټول ناګالند، چې له میامنار او اروناچل 

پردیش رسه پوله لري، پدغه سیمه کې 

له قومونو رسه مرکې کړې. مېرمن زاو 

د یوه سړي او فیل په اړه هم یو مستند 

مېرمن ناګپال اتولیاکاال تاسیس کړي، 

چې د دغو بااستعداده انخورګرانو 

هرني کارونه پلوري. د دغې غیردولتي 

موسسې موخه دا ده چې له کڼو وګړو 

رسه مرسته وکړي څو هغوی وکوالی 

يش خپل ژوند په عزت او ویاړ رسه 

پرمخ یويس. هغوی اوس د کڼو په 

تولنه کې له نورو هرنمندانو رسه هم 

کار کوي او د اشارې ژبې په اړه آګاهې 

ته وده ورکوي، او موخه دا ده څو د 

کڼو ټولې ټولنې رسه مرسته ويش.   

په اوس وخت کې، مېرمن ناګپال 

دا ویاړ لري څو د BBC د “تر 30 کلنو 

د کم عمره د 30 ځوانانو” د سوداګري 

مېرمنې په توګه وپیژندل يش. هغه 

د اشارې ژبه  خپله مورنۍ ژبه ګڼي 

او هڅه کوي څو د کڼو وګړو لپاره 

نور فرصتونه هم برابر کړي څو هغوی 

وکوالی يش له نورو وګړو رسه په برابره 

توګه خپل ژوند پرمخ یويس. 

فلم دایرکیت کړی، “دغه ځمکه چې 

مونږ ورته خپل کور وایو”، چې په 2011 

کې د کانز د فلمونو په 64 فیستیوال 

کې ښودل شوی. د دغو کارونو ترڅنګ، 

مېرمن زاو د هندوستان د شامل خلکو 

او دغې سیمې د طبیعي ښایست او 

چاپیریال په اړه یوشمیر مستند فلمونه، 

د تیلویزیون فلمونه او رسیالونه هم 

جوړ کړي. هغه خپله د انګامي په قوم 

پورې اړه لري او په نویدا کې د آسیا د 

فلم او تلویزیون له انستیتوت څخه په 

دایرکرتي او سینامتوګرايف کې دیپلومه 

السته راوړې. 

مېرمن زاو له خپلو ماشومانو او د 

ژوند ملګري ایندراجیت ناراین دیو رسه 

چې د هغې د فلم جوړونې ملګري هم 

دی، ژوند کوي. 
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باوا دیوي
دغه مېرمن د نړۍ په یو شمیر 

هېوادونو کې د خپل هرني کارونو 

د ښودلو ویاړ لري. د هغې د 

مادهوباين انځور د صدراعظم 

نریندرا مودي لخوا د هانوور 

ښاروال، ستیفان شوستک ته د ډالۍ 

په توګه ورکړ شوی. د نورو ویاړنو 

او پیژندنو ترڅنګ، هغې په 2017 

کې د پدما رشي جایزه هم ګټلې. 

د یادونې وړ ده، دا دهغې خواښې 

زینت مرست جعفري
دغه مېرمن ویاړ لري چې د ژوند له خپل ملګري 

رسه یې په 1982 کې په ریاض کې لومړين 

هندي ښوونځي تاسیس کړی. مېرمن جعفري 

د خپل ژوند ډیره برخه په سعودي عربستان 

کې د هندي ماشومانو د کیفیت وړ زده کړې 

برابرولو لپاره تیر کړی. دغه مېرمن په 1982 

کې د هندوستان نړیوال ښوونځي اصيل موسسه 

ده، او ډیره هڅه کوي څو د زده کړې معیار او 

نصاب فعالیتونه دوام ومومي. مېرمن جعفري د 

بهوپال اصيل اوسیدونکې ده، او دغه نوښت یې 

د یوه ټولنیز خدمت موخې په توګه پیل کړی. 

په 2017 کې، مېرمن جعفري د پراوايس بهارتیا 

سامن جایزه وګټله. او دغه مهمه جایزه د لومړي 

ځل لپاره هغې هندوستاين مېرمن ته ورکړ شوه 

چې په سعودي عربستان کې ژوند کاوه. 

سوجاتا ساهو
دغه مېرمن د خپلو نه ستړي کېدونکو 

هڅو لکه کبله د “لداک اوسپنيزې 

مېرمن” په توګه پیژندل کيږی، او د 

خپل 17,000 فوټه بنسټ له الرې 

هڅه کوي څو پدغه ځای کې د زده 

کړې کیفیت ښه کړي. مېرمن ساهو 

د سیمي په 981 ښوونځیو کې د 

فعالیت په اساس د زده کړې، زیربنا 

او کتابتونونو له الرو د ودې لپاره کار 

ګونجه دیوي وه څو د مادهوباين، 

چې د بیهار دودیز هرن دی، د 

انځورګری لپاره د هغې له استعداد 

څخه مالتړ وکړي. په اوس وخت 

کې، هغې خپلو کارونو ته پراختیا 

ورکړې او پخپلو کارونو کې یې خپل 

فکر اضافه کړی. د بیلګې په توګه، 

په متحده ایالتو کې د 9/11 له 

پېښې وروسته، هغې په آسامن کې 

یو مار انځور کړی چې په نړۍ کې 

وینو او بدبختی ته ګوري. 

کوي. سوجاتا ساهو د ګورګاون رشي 

رام له ښوونځې څخه د تیکنالوجې 

ښوونکې په توګه له خپيل دندې څخه 

استعفا ورکړه او خپل ژوند یې د لداک 

په چوپړ کې تیر کړ. دغو ښوونځیو 

ته د رسیدلو لپاره اړتیا ده څو 10 

ساعتونه په موټر کې مزل ويش او 

وروسته بیا دوه روځې په پښو تګ ويش 

یا د مرکبو په شا مزل ويش څو د لرې 

پرتو سیمو دغو مکتبونو ته ورسیږي، 

چې له 9,000 تر 15,000 فوټه ارتفاع 

کې پراته دي. په پښو تګ له لوړو 

غرونو، کنګل شوي دریابونه او د شګو 

ساحو او سخت اقلیم څخه تیریږي: 

په 2010 کې، مېرمن ساهو په یووازې 

لداک ته یو سفر وکړ او په آسانو 

باندې یې د زده کړې 900 کیلوګرامه 

توکي یووړل. دغې مېرمن په 2012 

کې له ورته سوداګریزو مسلکي او 

غره ختونکو رسه په ګورګاون کې د 

17,000 فوټه بنسټ تاسیس کړ. د 

هغې ټیم د ځانګړو مضمونونو لپاره هم 

رضاکاران د اوږد مهال لپاره لیږي. 

مېرمن ساهو په )2016( کې د خپلو 

ښه کارونو لپاره د ناري شکتي پوراسکر 

جایزه هم ګټيل.  

Women Achievers_10pgs_Pashto.indd   13 8/17/17   2:21 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n         n 2مارچ - جون 2017   7

تیجان بای
دغې مېرمن له چاهاتیسګار څخه د پنداواين بڼې دودیز هرن د نړۍ 

سټیجونو ته یووړ. مګر دا یووازې هغه څه ندي چې د یوه او ټولو لخوا د 

تیجان بای ستاینه کیږي. د پنداواين د نارینه و په ټولنه کې چېرته چې 

هغه له ټولنیز بیلوايل رسه هم مخ شوې، د مېرمن بای هڅې د ستاینې 

وړ دي. 

تیجان بای د اوږدې مودې لپاره په ډیر ښایسته وايل رسه د 

هندوستان د اوږده شعر مهابهارتا متثیل کړی او لدې کبله یې د پدما 

رشي )1998( او د پدما بهوشن )2003( جایزې وړي. لومړنۍ متثیل یې 

خپل کلې ګنیاري ته څېرمه، په چندراخوري کې په 13 کلنی کې و. او د 

پنداواين د کاپلیک شایيل په )بڼه( یې سندره وویله، او دا لومړنۍ ځل و 

چې په دودیزه توګه یوې مېرمنې دا کار کړی دی، مېرمنو په تیر کې د 

ویدامايت په ناسته بڼه دغه کار تررسه کاوه. له هغه وخته، دغه مېرمن تل 

په ستیجونو کې په ویاړ رسه دریدلې او پخپل ډډ آواز کې د غیرت، مینې، 

جګړې او ناهیلۍ داستانونو دايس سندري ویيل، چې احساس ژوندی 

کوي. مېرمن بای څلور ځلې واده کړی، او د ژوند له څلورم ملګري توکا 

رام، د هغې د موسیقی د ډلې د هارمونیم پخواين غږونکي رسه ژوند کوي. 

پوجه تاکور
مېرمن پوجه تاکور لومړنۍ مېرمن ده چې د مهمو لیدونکو 

چارواکو لپاره یې په ولسمرشۍ ماڼۍ کې د ترشیفاتو قطعې 

مرشي کړې ده. په 2015 کې، کله چې د متحده ایالتو 

ولسمرش بارک اوباما د هندوستان د جمهوریت ورځې د 

جشن اصيل مېلمه و، د هوايي ځواکونه صاحب منصبه پوجه 

تاکور د ګډو ځواکونو د ترشیفاتو قطعې ته قومانده ورکړه:

د هوايي ځواک صاحب منصبه تاکور، د هندوستان 

په هوايي ځواک کې د اداري صاحب منصبې په توګه له 

25 کالو څخه زیات خدمت کړی دی. د راجستان دغه 

پراشوټیسته له نورو مېرمنو غواړي څو د هندوستان له 

مسلح ځواکونو رسه یوځای يش او د الیقو صاحب منصبانو 

په توګه خپله وړتیا وښيي، هغه کسان چې کوالی يش په بریا 

رسه خپل هېواد ته خدمت وکړي. پدې وروستیو کې مېرمن 

تاکور DISHA ته په دنده ګامرل شوې، چې د هوايي ځواک 

په قرارګاه کې د پیژنتون د صاحب منصبانو تر ریاست 

الندې د اطالعاتو یو دفرت دی. 

ایيل احمد
دغه مېرمن د آسام د یوې هرکاره مېرمن په 

توګه پیژندل شوې، ایيل احمد یوه مشهور 

لیکواله، داستان لیکونکي، دایریکرته، د 

سندرو لیکواله، د تیاتر کالیو ډیزایرنه، 

ممثله، ټولنیزه فعاله او نور کارونه هم تررسه 

کوي! مېرمن احمد د خپلې زیايت انرژی 

او لیوالتیا لپاره مشهوره ده، دغه81 کلنه 

مېرمن له 1,000 څخه زیات مضمونونه، 

کیسې او شعرونه لري. که څه هم په یوه 

مشهوره کورنۍ کې زیږیدلې، خو کله چې 

مور او پالر له السه روکړل، وخت ورباندې 

سخت شو، او مېرمن احمد او وروڼه یې 

مجبوره شول څو ګواهايت ته کډه وکړي. 

دغه مېرمن په اوس وخت کې په 

انګریزي ژبه د لنډو کیسو په یوې ټولګه 

باندې کار کوي. د مېرمن احمد د 

رومانتان او آسوم جیويت کتابونو ډیره 

ستاینه شوې ده، دغه مېرمن د اورنايل 

چې په شامل ختیځ کې د مېرمنو لپاره 

یووازینی مجله ده، د نرشاتو آمره او 

نارش په توګه دنده تررسه کوي. مېرمن 

احمد په شامل ختیځ کې د فلم لومړنۍ 

انستیتوت هم تاسیس کړی. 
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السته راوړنه

ارونیام سینګ
دغې مېرمن په 2013 کې له یوې مصنوعي 

پښې رسه د هاملیا غره ته وختله، او لدې کار 

رسه یې د لومړنۍ مېرمنې چې یوه پښه یې 

ندرلوده او دغه کار تررسه کړی ویاړ ګټلی. 

ارونیام سینګ وکوالی شول څو د 52 ورځو په 

ترڅ کې د غره څوکې ته ځان ورسوي. هغه 

وايي چې د هغې کلکه ژمنه او قوي عزم ددې 

کار تررسه کولو سبب شوی. ارونیام خپله دغه 

تجربه “په غره باندې بیا زیږیدلې” نوم کتاب 

کې لیکلې ده، چې په 2014 کې خپور شوی. 

په 2015 کې د پدما رشي جایزه السته راوړې.  

د والیبال ميل ټیم دغه لوبغاړې په 2011 

کې غلو له اورګادې څخه پوري وهله. د 

ریل په پټلۍ باندې یو بل اورګادی د هغې 

په لینګي باندې تیر شو او لینګی یې باید 

د هندوستان هوايي ځواک مهاربوي الوتکې پیلوټانې 
– بهاوانا کانت، اواين چتورویدي، موهانا سینګ

د دغو دریو مېرمنو نومونه وروسته لدې په تاریخ کې ولیکل 

شول کله چې دوی د مهاربوي الوتکو لومړنۍ پیلوټانې شوې 

او د 2016 په جوالی کې د هندوستان په هوايي ځواک کې 

شاملې شوې. 

د بیهار د داربهانګه څخه بهاوانا کانت د لوبو یوه لیواله 

لوبغاړې ده او د بدمینتون، والیبال او د خطرمنلو لوبو رسه 

لیوالتیا لري. مګر دغه مېرمن له یو شمیر ننګونو رسه مخامخ 

شوې، او لدغو څخه په یووازې د پیل څرخېدنه وه. کله چې د 

هغې الوتکه 20,000 فوټه پورته په هوا کې وه، هغې په خپله 

وړتیا باندې شک وکړ چې وبه نيش کوالی الوتکه وژغوري. 

مګر، د مهاربوي الوتکې له خپلې ټولې تجربې څخه په کار 

اخیستنې رسه یې وکوالی شول څو په بریا رسه خپل څرخېدنه 

بشپړ کړي. 

اواين چتورویدي د خپل کالج د الوتنې د کلب یوه برخه 

ده. او د مهاربوي پیلوټې په توګه له هوايي ځواک رسه له 

یوځای کېدلو وروسته دغه احساس ډیر شو. د مادهیا پردیش 

دغه انجلی د ټیبیل ټینس له لوبې کولو رسه مینه لری او 

له نوښتې کارونه رسه لکه د ویلون غږول او نقاشی رسه هم 

لیوالتیا لري. هغه د هندوستان په هوايي ځواک کې له خپلې 

تجربې ډیره خوشهاله ده. د روزنې په موده کې رسه لدې چې 

د هغې ټول ښوونکي او همکاران مالتړ کوونکي و، هغې ته دا 

له زنګانه الندې پرې شوی وای. د باریيل د 

ولسوالۍ په روغتون کې د توکو کموايل له 

کبله، چیرته چې هغه وړل شوې وه، د دې 

سبب شو څو د لینګي پرې کول یې د بې 

هوښی له درملو پرته تررسه يش! مګر دغې 

غیريت مېرمن په ژوند کې د “بل کار تررسه 

کولو” لپاره د نورو الرو په لټه کې شوه. کله 

چې د روغتون په بسرت باندې پرته وه، مېرمن 

ارونیام پرېکړه وکړه څو د هاملیا غره ته د 

ختنې ډیر ستونزمن کار تررسه کړي. 

هغې د نهرو د غره ختنې په انستیتوت، 

اوتارکايش کې د غره ختنې یو لومړنې کورس 

تررسه کړی. ارونیام د )افریقا( کلیامنجارو، 

د )اروپا( ایلربوس، د آسرتالیا کازیآسکو، د 

آرجنتاین آکنکاګاوا او د اندونیزیا کارستینز 

پیرآمید غرونو ته هم ختلې ده.  

موقع هم برابره شوه څو دوو بیالبیلو الوتکو ته الوتنه ورکړي.   

د راجستان د جونجونو څخه، موهانا سینګ له سندرو ویلو، 

نقاشی، لوستلو او پخيل رسه مینه لري. هغه له هوايي ځواک 

رسه یوځای شوه څو د کورنۍ میراث دوام رسه خپل هېواد ته 

خدمت وکړي. د شپې لخوا الوتنې هغې ته یوه مهمه قاعده ور 

زده کړه، او دا په وسایلو باندې ډاډ و. د هغې الوتکې ته څېرمه 

یو څه رڼا د هغې ډاډ ته د لنډ مهال لپاره ټکان ورکړ، ځکه 

چې هغې نشو کوالی د ستورو او الندې د رڼاګانو ترمنځ توپیر 

وکړي. پرته لدې چې برصي لیدنې ته پام وکړي، هغې د ځمکې 

خوا ته په کښته تللو باندې پاملرنه وکړه او له وسایلو څخه 

په کار اخیستنې رسه یې وکوالی شول په خوندي توګه الوتکه 

کښته کړي.  
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چاوي راجاوات
د هندوستان د یوه کيل ترټولو ځوانه مرشه، چاوي راجاوات، 

خپل عمر د راجستان، د ټانک ولسوالۍ، د مالپور تحسیل د 

خپل نیکونو د سودا کيل د رغونې لپاره تیر کړی. پدغو کارونو 

کې د باران اوبو ټولول، د تشنابونو آسانتیاوي، له شميس برېښنا 

څخه ګټه اخیسته، پاخه سړکونه او یو بانک هم شامل دی. د 

سوداګری ادارې د ماسټری په کچه فارغه شوې دغه مېرمن 

خپله ټوله هڅه کوي ترڅو د سوډا کلې ته وده ورکړي. مېرمن 

راجاوات په سوداګریز ښار کې د معلومايت تیکنالوجی خپله 

دنده پرېښودله، او د 2010 د مارچ په میاشت کې یې په 

ټولټاکنو کې برخه واخیستله څو دغه ویاړ السته راوړي: مېرمن 

راجاوات د شهرت لرونکي انستیتونو پشمول د )اجمیر( د انجونو 

د مایو کالج ښوونځي، د مېرمن رشي رام کالج او د بالجیت د 

عرصي ادارې انستیتوت زده کوونکې اوس خپل وخت د سودا 

او جایپور ترمنځ تیروي، چیرته چې اوس ژوند کوي.

د یادونې وړ ده، د مېرمن راجاوات نیکه جرنال راګوبیر 

سینګ، د راجاوات تر ټولټاکنو 20 کاله وړاندي د سودا کيل 

ټاکل شوی مرش و. مېرمن راجاوات له یو شمیر ننګونو، پشمول 

د ټولنیز ضد عنارصو بریدونو رسه مخ وه، دغو کسانو نه غوښتل 

څو په عامه ځمکه کې د معلومايت تیکنالوجی یو مرکز جوړ يش. 

مګر مېرمن راجاوات په خپلې عقیدې باندې کلکه او په ډاډ 

رسه والړه ده، څو د عامو خلکو په کچه کې بدلون رايش او له 

هندوستان رسه مرسته وکړي ترڅو وځلیږي.  

تیيس توماس
تیيس توماس د هندوستان د توغندیو پروژې لومړنۍ 

انجنیره مرشه ده، او لدې کبله چې د هندوستان د توغندیو  

په تیکنالوجۍ کې برخه اخیستې او پدغه برخه کې یې 

هندوستان پرځان بسیا کړی، د الل بهادر شاسرتي ميل جایزه 

هم ګټيل. دا کارونه هغه وخت پیل شول کله چې تیيس 

توماس د کیراال په اله پوزا کې د توغندیو د توغولو مرکز ته 

څېرمه لویه شوه. هغې بیا په تریسور کې د هندوستان دولت 

د انجنیري په کالج کې زده کړې وکړې، او وروسته یې بیا 

په رهربي شوي توغندیو کې د تیکنالوجۍ ماسرتي وکړه. 

د هندوستان د توغندیو مېرمن په 1988 کې د دفاع څېړنې 

او پراختیا بنسټ )DRDO( رسه یوځای شوه. د 3,000 واټن 

کیلومرتو اګني – III توغندي پروژې رسه د پروژې د ریس 

 IV – مرستیالې له دندې وروسته، مېرمن توماس د اګني

توغندي پروژې ریسه وټاکل شوه. په 2009 کې، دغه مېرمن 

د 5,000 کیلومرته واټن د اګني V توغندي ریسه شوه.

دوامداره هڅه او له کار رسه مینه لدې مېرمنې رسه 

مرسته کړې څو د نارینه و پدغه دنده کې خپله وړتیا وښيي. 

رسه لدې چې په ورځ کې 16 ساعته کار کاوه او ځینې 

وختونه یې د یکشنبې په ورځ هم کار کاوه، دا “اګني پوټري” 

)هغه کس چې په اور باندې زېږېدلی(، چې یوه مور هم ده، 

تل یې خپله وړتیا ښوديل. او دا مېرمن د نن ورځې مېرمنو 

لپاره یوه ښه بېلګه ده. 
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دیپا مالک
دیپا مالک د هندوستان لومړنۍ مېرمن 

ده چې د 2016 د معلولینو په لوبو کې 

میدال ګټلی. مګر د ګلولې په اچولو 

کې د سپینو زر ویاړ په دې لوبه کې د 

مېرمن مالک د وړتیا یووازینې پیژندنه 

نده. دا د هغې د څو کلونو د هڅو او 

پاملرنې او د تل زیار ایستلو ثبوت هم 

دی. له 1999 څخه، مېرمن مالک یوه 

معلوله ده، او له ټټر الندې بې حسه 

ده، او په تیرو 14 کلونو کې د مال تیر 

د تومور درې جراحی کړي دي. د دغو 

جراهیو له کبله، مېرمن مالک د خپلې 

اوږې د پارو الندې 183 کوکونه زغميل. 

دا مېرمن د هندوستان د معلولو مېرمنو 

لومړنۍ بایسکل چلوونکې، المبو کوونکې 

مومیتا دتا
د ISRO یوه مخکښه ساینس 

پوهه، مومیتا داتا د ویاړ لرونکي 

د مریخ پر شاوخوا د ماموریت 

)MOM( یوه مهمه برخه وه. 

دغه مېرمن او د ټیم نور غړي 

د هغې دندې ویاړ لري چې 

توانیديل څو د 15 میاشتو په 

ترڅ کې دغه ماموریت پالن او 

پلی کړی. 

د کلکته په پوهنتون کې په 

عميل فزیک کې د تیکنالوجۍ 

ماسرتی له بشپړولو وروسته، 

مېرمن دتا په 2006 کې د فضا 

 )ISRO( کار اخیستنې مرکز

 MOM رسه یوځای شوه، او د

لپاره د بار اندازې د پروژې 

مدیره وه، او په ISRO کې کار 

کولو رسه د خپل ماشومتوب 

خیالونه پوره شول. په اوس 

وخت کې، دغه مېرمن په پوره 

توګه وړتیا لري ځکه چې د 

ISRO د لوړې کچې په یوشمیر 

پروژو کې پشمول د اوشن ست، 

روپا دیوي
دغه مېرمن له تامیل نادو څخه لومړنۍ مېرمن 

ده چې د فوټبال نړیوال فیدراسیون )FIFA( لخوا 

د لوبڅارې په توګه غوره شوې. مېرمن دیوي له 

ماشومتوب څخه له فوټبال رسه مینه درلوده، او کله 

چې په دیندیګول کې د سینت جوزف د انجونو په 

ښوونځي کې زده کوونکې وه، هغې د ځوانو انجونو 

په ټیم او د ولسوالۍ د فوټبال په ټیم کې لوبه کوله. 

مګر، کله چې یې د ښوونکې په توګه دنده پیل کړه، 

هغې د لوبې کولو اجازه نه درلوده. په 2010 او 2011 

کې، ژوند ورباندې تریخ شو او خپل مور او پالر یې 

له السه ورکړل. مګر مېرمن دیوي ناهيلې نه شوه. 

او په 2012 کې په ميل کچه د لوبڅارو د ودې له 

ښوونځې رسه یوځای شوه، 

او په نړیوايل کچې یې د 

یوشمیر لوبو څارنه وکړه. 

په 2013 کې، د آسیا فوټبال 

کنفیدراسیون )AFC( په 

دوهه کې تر 41 کلنو د کم 

عمرو په تورمننت کې د 

لوبڅار په توګه غوره کړه. په 

 FIFA 2016 کې، دیوي د

د لوبو د لوبڅار وړتیا ته 

ورسیدله. 

او د رايل موټر چلولو مېرمن ده. مېرمن 

مالک په الس کنټرول شوي یوه موټر 

کې لې ته او بېرته 3,000 کیلومرته مزل 

کړی. او په 2009 کې د هاملیا سفر د 

موټرونو په رايل کې برخه اخیستې ده.   

د اردو صاحب منصب د ژوند دې 

ملګرې ډیري خولۍ په رسه کړي. له 

)2003 تر 2010( پوری د خواړو برابرولو 

یو بریالی کار یې پرمخ وړی، دغه 

مېرمن د هڅوونکي ویاندې په توګه 

پیژندل شوې او اوس په هغه کاري ډلې 

کې غړیتوب لري چې د لوبې او فیزيکي 

زده کړې په اړه په 12 ام پنځه کلن پالن 

باندې کار کوي. په 2012 کې، مېرمن 

مالک د خپلې المبو وهلو د هڅو له کبله 

د آرجونا جایزه هم وړې ده. 

ریزورس ست او های ست کې 

کار کړی دی. مېرمن دتا د 

غازو حس کوونکو په کوچني 

کولو کې متخصصه ده او د 

MOM لپاره یې د ISRO ټیم د 

غوره وايل جایزه هم وړې ده.     

مېرمن دتا له ادبیاتو، 

نوښتنې لیکنې، ویاندي او 

موسیقی رسه لیوالتیا لري. په 

اوس وخت کې، دغه مېرمن د 

یوه ټیم مرشي کوي چې “په 

هندوستان کې جوړ شوی” د 

دغه نوښت یوه برخه په برصي 

علم کې وطني پرمختګ کوي. 
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تاریخ شاهد دی چې د هندوستان مېرمنو تل د اړتیا 

په وخت کې خپله دنده په ښه توګه تررسه کړې، 

که دا مېرمنې لکه وتلې څېرې راڼي لکشیمبای او 

راضیه سلطان وې، هغه مېرمنې چې په ډیري مېړانې 

او ویاړ رسه یې د جهانيس هېواد باندې حکمروايي 

کړې او د دهيل سلطنت څخه یې دفاع کړې، او که 

دا آحېلیه بای هولکر وه، هغه مېرمن چې له 1694 

تر 1766 پورې یې په عدالت او هوښیاری رسه په 

ایندور باندې حکمروايي کړې. او نورې مېرمنې 

لکه د ویدیک نامتو فیلسوفه، ګارجي وچاکناوي؛ 

منجم او فیلسوف مایتیري؛ د هندوستان بلبله 

رسوجني نایدو؛ ساویرتي بای پهويل، هغه چا چې 

د هندوستان انجونو لپاره ملړنی ښوونځي تاسیس 

کړی؛ رسټیم پریم ماتور؛ په هندوستان کې لومړنۍ 

پیلوټه؛ ویجایا لکشمي پنډیت، د ملګرو ملتونو د 

عمومي اسمبيل لومړنۍ ریسه؛ سوچیتا کریپالين، 

په هندوستان کې لومړنۍ وايل؛ ارونا آصف عيل، 

د هندوستان د خپلواکۍ فعاله... لست ډیر اوږد 

دی او دهغوی السته راوړنې دومره ډیري دي چې د 

تاریخ پانې ډکوي. د السته راوړونکو مېرمنو دايس 

شتمن میراث رسه، دا د حیرانتیا وړه خربه نده چې 

دغه دنده د هندوستان د اوسني نسل مېرمنو په 

ښه توګه پرمخ وړې ده. دلته مونږ د هغو مېرمنو 

په اړه خربي کوو چې په دې نږدې وختونو کې یې 

له ننګونو رسه مقابله کړې او پخپلو دندو کې ډیري 

بریاوي درلودي. 
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السته راوړنه

د هندوستان ویاړ: زمونږ السته  

 راوړونکي مېرمنې
لکه څرنګه چې مېرمنې د هندوستان د ټولنې مهمې برخه اخیستونکي دي، 

مونږ د ژوند له بیالبیلو برخو څخه ټول هغه شخصیتونه د خلکو پاملرنې 
ته وړاندي کوو چې پخپلو دندو کې ډیر ښه ځلیديل دي، پدايس حال کې 

چې په تیره لسیزه کې خپله ټولنه هم نده هېره کړې. هېڅکله هم دا یو هر 
اړخیز لست ندی، مګر دا ښيي چې زمونږ د هېواد مېرمنې په پوره پاملرنې، 

عزم او ډیر کار رسه د السته راوړنو وړتیا لري.  

لیکواله:  نیهاریکا ماتور سینها
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انستیتوت کې د هندوستان شلو ځوانو سفیرانو د یوګا 

پرمختليل طریقې وښودلې.  

یوګا د بهرنیو وګړو په منځ کې ډیره لیوالتیا منځ 

ته راوړې او د بهرنیو ګرځندویانو په راتګ کې برخه 

اخيل. چندرا کیشور میرشا، سکرټر، د آیوش وزیر، 

وویل چې د بهرنیو ګرځندویانو راتګ په هغو مرکزونو 

کې ډیر راپور ورکړی شوی چې د یوګا او طبیعي 

معالجې غونډې جوړیږي. هغه داهم وویل چې “مونږ 

مته لرو څو د یوګا لپاره نور ګرځندویان هم رايش.” 

او د آسانتیا وړ ویزو هم پدغه برخه کې مرسته کړې 

ده. د هندوستان حکومت په دریو برخو کې ویزې 

ورکوي: یوه ویزه ګرځندویانو ته اجازه ورکوي ترڅو د 

تفریح، ځایونو لیدلو او له ملګرو رسه د لنډمهاله لیدو 

ترڅنګ د یوګا په پروګرام کې هم برخه واخيل. او د 

هندوستان د اې ویزې په اساس د پاته کېدلو وخت 

هم له 30 ورځو څخه 60 ورځو ته زیات شوی دی. 

د آملان له دسولدورف څخه مایکل ډست، 30 

کلن د نړیوالې مالیې یو مدافع وکیل، د زده کړې لپاره 

په هندوستان کې و. هغه په نوي ډیيل کې د یوګا 

په نړیوالې ورځ کې برخه واخیستله. “کله چې ما په 

آملان کې له یوه حقوقي رشکت رسه کار کاوه، مونږ د 

دوو اونیو لپاره د یوګا زده کړې درلودې. ما فکر کاوو 

چې زما بدن ډیر شخ و خو ما کوالی شول یوګا په سمه 

توګه تررسه کړم. دا یوه ډیره ښه تجربه و.”

د نړۍ په کچه د یوګا ډیري لیوالتیا تولید ته 

په کتو رسه، صدراعظم دا سم ویيل چې یوګا له 

نړی رسه د هندوستان په یوځای کولو کې ډیره مهمه 

ونډه لري. 

د مخ پاڼه: په چین کې د یوګا لیواله په یوه عمل کې. پورته: په تاشکند کې د یوګا نړیوالې ورځ ملانځنه

2-8-17_Yoga Day_Pashto.indd   20 8/17/17   11:32 AM



n   مارچ - جون 2017          n 2هند ليد  0

ابتکار

د سواين ویویدکانند انوساندهن 

)S-VYAASA(، په بنګلورو کې یوګا یوه پوهنتون 

د ارشم د ژوند کولو هرن؛ او د یوګا نورو 

انستیتونو د نوم لیکنې زیاتوايل راپور ورکړی. 

صدراعظم د یوګا نړیوالې ورڅ په ترڅ کې په لکنو 

کې خربي کويل او ویې ویل چې 

په تیرو دریو کلونو کې د یوګا یو 

شمیر انستیتونه جوړ شوي او یوګا 

په نړۍ کې د کار یو نوی بازار جوړ 

کړی. په نیویارک د ملګرو ملتونو 

په مقعر کې چې د “یوگا” په کلمې 

روښانه شوی و په هندوستان کې 

یوشمیر نورو غونډو یې نښه وه، 

د سولې او روغتیا پیغامونه له 

رسحدونو تیر شول، او لدې رسه د یوګا نړیواله 

ورځ له پیل څخه په دریو کلونو د نړۍ جشن 

په یو حقیقت بدله شوې. په ټويل نړۍ کې په 

مهمو موقیعتونو کې، پشمول د پاریس په آیفل 

ټاور کې، د پريو په ماچو پیچو کې، د لندن په 

ترافالګار چوک کې او د نیویارک په مرکزي پارک 

کې ملانځ غونډې تررسه شوې، او هېوادونو لکه 

افغانستان، بهوتان، چین، جاپان او نوي زیالند هم 

برخه واخیستله. 

په چین کې، د چین په سرت 

دیوال کې یو شمیر ډیریو چینایانو 

او هندوستاين لیوالو د هندوستان 

حکومت د بهرنیو چارو وزرات له 

وزیر، جرنال وي کا سینګ رسه 

د یوګا په تررسه کولو کې یوځای 

شول چې دغه غونډه “د یوې 

کلتوري” نښې په توګه وپیژندل 

شوه. دغه غونډه په بیجینګ کې 

د هندوستان سفارت، د یوګي یوګا د دوستی او 

بهرنیو هېوادنو لپاره د چین د خلکو ټولنې، چې د 

یوګا یو مشهور ښوونځی دی یوځای جوړه شوې 

وه. له نوي ډیيل څخه د مورارجي دیسای په 

د سولې او روغتیا 
پیغام له سرحدونو 

تیر شو، د یوګا 
نړیواله ورځ په 

رښتیا په یوه نړیوال 
جشن بدل شوی
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YDI celebratIons across the worlD, 2017

1. Afghanistan
2. Algeria
3. Angola
4. Argentina
5. Australia
6. Austria
7. Azerbaijan
8. Bahrain
9. Bangladesh
10. Belarus
11. Bhutan
12. Bolivia
13. Botswana
14. Brunei Darussalam
15. Cambodia
16. Canada
17. Chile
18. China
19. Colombia
20. Comoros
21. Congo (Democratic 

Republic)
22. Croatia
23. Cuba
24. Cyprus
25. Czech Republic
26. Denmark
27. Egypt
28. Fiji
29. France
30. Georgia
31. Germany
32. Ghana
33. Greece
34. Guatemala
35. Hungary
36. Indonesia
37. Iran
38. Ireland
39. Israel
40. Italy
41. Jamaica
42. Japan 
43. Jordan
44. Kazakhstan
45. Kenya
46. Korea(DPR)
47. Korea (ROK)
48. Kuwait
49. Kyrgyzstan
50. Laos
51. Lebanon
52. Libya
53. Lithuania
54. Madagascar
55. Malawi
56. Malaysia
57. Maldives
58. Mali

59. Malta
60. Mauritius
61. Mexico
62. Mongolia
63. Morocco
64. Mozambique
65. Myanmar
66. Namibia
67. Nepal
68. Netherlands
69. New Zealand
70. Niger
71. Nigeria
72. Norway
73. Oman
74. Pakistan
75. Palestine
76. Panama
77. Papua New Guinea
78. Peru
79. Poland
80. Portugal
81. Qatar
82. Romania
83. Russia
84. Saudi Arabia
85. Senegal
86. Serbia
87. Seychelles
88. Singapore
89. Slovak Republic
90. South Africa
91. South Sudan
92. Spain
93. Sri Lanka
94. Sudan
95. Suriname
96. Sweden
97. Switzerland
98. Syria
99. Tajikistan
100. Tanzania
101. Thailand
102. Trinidad and Tobago
103. Tunisia
104. Turkey
105. Turkmenistan
106. Uganda
107. Ukraine
108. United Arab Emirates
109. United Kingdom
110. United States of 

America
111. UN-PMI (New York)
112. Uzbekistan
113. Venezuela
114. Vietnam
115. Zambia
116. Zimbabwe

110
111
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61

34

76

41
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19

78
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17

4
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Note: above map has been kept 
just for graphical representation to 
provide easy user navigation and it’s 
not presenting or associated with any 
political boundaries of countries.
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له پورته څخه د ساعت په حرکت: په بنکاک کې د یوګا نړیواله ورځ په ډیري لیوالتیا رسه وملانځل شوه. په آملان کې د یوګا تررسه کوونکي 

ځانونه تودوي. په ایران کې یوه انجلی د یوګیک په عمل کې. په فیلیپین کې د یوګا نړیوالې ورځ غونډه. 
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ابتکار

له کېڼ څخه د ساعت په حرکت: په سیچلس کې د یوګا نړیواله ورځ. په فیجي کې د یوګا نړیواله ورځ. په کروشیا کې د یوګا لیواله
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د آیوش وزارت د جون په 22 او 23 “د بدن او 

وړاندي لپاره یوګا” تر شعار الندې یو دوه ورځنی 

نړیوال کنفرانس جوړ کړ. د یوگا د مخ پر ډیریدو 

لیوالو کسانو د آیوش )آیوریودیا، یوګا او طبیعي 

معالجه، یوناين، سیدها او هومیوآپتي( وزارت د 

هڅوونې سبب شو ترڅو په ټول هېواد کې د یوګا 

100 پارکونه جوړ کړي. رسیپاد نایک د آیوش لپاره 

د والیت وزیر )خپلواکه مسول(، وویل، “مونږ په 

ګوا کې د یوګا او طبیعي معالجې یو انستیتوت 

جوړ و هلته به مونږ د بهرنیانو لپاره د یوې او دریو 

میاشتو کورسونه پرمخ یوسو. یوګا د هندوستان نرم 

ځواک دی. ما خپله په تیرو دیرشو کلونو کې هره 

ورځ یوساعت یوګا کړې ده.” هغه داهم وویل چې 

تیرکال صدراعظم یوګا د شکر ناروغی ته ځانګړې 

کړې وه. سږکال، رسطان ته ځانګړې شوې. هغه 

توضیح ورکړه، “مونږ غواړو رسطان په پيل کې 

کشف کړو ځکه نو وګړي به وکوالی يش څو د ژوند 

کولو طریقو بدلون رسه معالجه يش.”

له پورته څخه د نړیوالې ورځ ملانځنو انځورونه: په پاریس کې د یوګا په نړیوالې ورځ کې د ډیرو خلکو ګڼه ګوڼه. په میالن کې. په رومانیا کې. په ترکیه کې. په عامن کې 
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له پورته څخه د ساعت په حرکت: په منګولیا کې خلک دهانوراسان تررسه کوي. د الوس په دیموکراتیک جمهوریت کې خلک د کپالبهايت پرانایاما مترین 

کوي. په سعودي عربستان کې د یوګا نړیواله ورځ. په مکسیکو کې د فکر کولو غونډه. په ملبورن کې دیوګا لیواله اساناس د ملړي ځل لپاره تررسه کوي. په 

پیرو کې د طبیعت په دوره کې د یوګا نړیوالې ورځ ملانځنه. په سینګال کې د یوګا نړیوالې ورځ ملانځنه. په نایرويب کې د یوګا نړیوالې ورځ غونډه. 
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پورته: په توکیو کې خلک د یوګا مترین کوي. کښته، له کېڼ لورې: په هنګري کې د اوبو یوګا 

غونډه. په هنګري کې یوګیس. په رسیالنکا کې د یوګا لیواله کسان
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فضايي ساینس پوهانو او په بنګلورو کې د ادارې 

له متخصصینو د درملو تر څیړن کوونکو پوري 

ټولو پدغه ملانځنه کې برخه واخیستله. د یوګا 

میلمستیاوې د اندراګاندي په نړیوال هوايي 

ډګر، په مودیرا کې د میهسانا سن په معبد کې، 

په کرناټکا کې په رسینګر کې د ګوجرات او 

راشرتیا سانسکریت سنستان کې تررسه شوې. د 

نوي ډیيل د پراوايس بهارتیا کېندرا په دیپلومايت 

انګړ چنکایا پوري کې نږدې 100 دیپلوماتانو د 

یوګا په غونډه کې برخه واخیستله چې مرشې 

یې د بهرنیو چارو وزیر سوشام سواراج کوله. 

هغې دیپلوماتانو ته وویل چې یوګا یووازې په 

هندوستان پوري نه بلکه په ټولې نړۍ پوري اړه 

لري. “د یونسکو لخوا د نړۍ د یوه معنوي کلتور 

میراث په توګه یوګا د نړیوال اهمیت څرګندویه 

ده، او ټول برشیت ته یې ګټې رسیږي او شمیر 

یې ډیریږي.” سواراج چې یوګا یې له بابا رامدیو 

څخه زده کړې، دا هم وویل چې یوګا یو علم دی 

څو د خپل دننه سوله پیدا کړو او یو هرن دی څو 

آرامی ته ورسیږو. غونډه د شانتي پرارتناس یا د 

نړۍ سولې لپاره له دعا رسه پای ته ورسیدله. د 

دفاع وزارت په ټول هندوستان کې د هندوستان 

اردو، د هندوستان هوايي ځواک، او د هندوستان 

سمندري ځواک لپاره غونډې جوړې کړې. د 

هندوستان سمندري ځواکونو کارکوونکو د آی 

این اس ویکرامادیتیا، شیولیک، کامورتا، جیويت، 

آی ان اس جالشوار او کیرچ کښتیو باندي د 

هندوستان په سمندر او د بنګال په خلیج کې 

یوګا تررسه کړه. د هندو تیبنت رسحدي پولیسو 

)ITBP( د لدک په 19,000 فوټو او د لدک د 

ایندوس دریاب په 11,600 فوټو کې یوګا تررسه 

کړه. 

پورته: په کمبودیا کې د یوګا نړیوالې ورځ په غونډه کې خلک ښه وخت لري
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a brief timeline of yoga
As it has evolved and developed through the centuries, yoga has retained the message of 
peace and equanimity that lay at its core when it first began

2700 BC  (Pre-Vedic era)
Historical evidence of the 
existence of yoga was seen 
in the pre-Vedic period

500-800 AD  (classical era)
The classical period is considered as 
the most fertile and prominent period 
in the history and development of yoga

1700-1900 AD  (Modern Period)
This was the period when Vedanta, 
bhakti yoga, nathayoga or hatha  
yoga flourished

800-1700 AD  (PosT-classical era)
The teachings of great acharyatrayas - adi 
shankracharya and ramanujacharya,  
were prominent during this period
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ابتکار

ډالۍ ده. هغه وویل، “یوګا مغز او بدن، فکر او 

عمل، شخيص دسپلین او السته راوړنه، د انسان 

او طبیعت ترمنځ همغږي راوړي او د روغتیا او 

سالمتی لپاره هراړخیزه الره ده. 

یوګا یووازې مترین کول ندي، 

مګر په مونږ، نړۍ او طبیعت کې 

د یووايل احساس راپیدا کوي. د 

ژوند کولو او احساس بدلون رسه، 

مونږ کوالی شو د اقلیم له بدلون 

رسه ژوند وکړو.” 

دغه پیغام لوی ځواب السته 

راوړ، او نړۍ د هندوستان دغه لرغونۍ معنوي، 

فکري او فزیکي مترین له ملړنۍ ورځې څځه خپل 

کړ. د یادونې وړ ده، د هندوستان دغه مصوبه 

یووازې په 75 ورځو کې د 177 هېوادونو په مالتړ 

رسه تصویب شوه او ټولو 193 غړو هېوادونو 

په اکرثیت رسه د دغې مصوبې 

مالتړ وکړ، او د جون 21 یې د یوګا 

نړیوالۍ ورځ په توګه اعالن کړه. 

نن ورځ، یوګا په ټوله نړۍ کې د 

دويب په اوږدې ورځ کې د نړۍ په 

بیالبیلو برخو کې ملانځل کیږي. 

سږکال، په لکنو کې صدراعظم 

کله چې غونډه د هغه لخوا تنظیم 

شوې وه وویل چې یوګا هغه توان لري څو په وړیا 

توګه د روغتیا ډاډ برابر کړي. د هندوستان له 

د یوګا لیواله تر 
مهال ویش ډیر 

وړاندي د غونډې 
ځای ته ورسیدل

د مخ پاڼه: د یوګا لیواله په بیلګراد کې په یو عمل کې لیدل کیږي. پورته: د اتالنتا د سندي 

سپرینګ د میراثونو په پارک کې تر 50 ډیرو ټولنیزو بنسټونو برخه واخیستله
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د سختو بارانونو توندې هوا ونشو کوالی څو د 

لکنو په رامبای امبیدکار میدان کې چې د اوترا 

پردیش پالزمینه ده د یوګا د لیوالو وګړو یوځای 

کېدو مخه ونیيس، دغه د هندوستان د ډیر 

نفوس والیت دی، چېرته چې نریندرا مودي له 

هغوی رسه یوځای شو او د 2017 د جون په 21 

یې د یوګا دریمه نړیواله ورځ )IDY( وملانځله. 

د یوګا لیوالو د بیالبیلو عمرونو وګړو چې 

چرتۍ ګانې وررسه وې او د باران کوټونه یې 

اغوستې و، سهار وختي راغلل ترڅو په تیر کې 

د آزمویل شوي یوګا په معالجوي قوت باندې 

خپله ایامنداري څرګنده کړي. هغه کسان چې 

ناچمتو راغيل و له دوامداره باران څخه د پټېدو 

لپاره یې د یوګا له نارنجي رنګه توشکو څخه کار 

واخیست او د سخت باران تر اوریدو الندې یې 

د صدراعظم وینا واوریدله او هغه یې ولید چې 

اساناس یې تررسه کاو. 

یووازې په دریو کلونو کې، د یوګا نړیوالې 

ورځ د برخه اخیستونکو ریکاردونه مات کړي. د 

نوي ډیيل په راجپات کې ملړنۍ غونډه د نړیوالو 

ریکاردنو د ګېنیس په کتاب کې ثبت شوه، چې 

د یوګا ترټول په لویه غونډه کې له 84 ملیتونو 

څخه 35,985 برخه اخیستونکو پکې برخه 

اخیستې وه. د یوګا د نړیوالې ورځ نظر د 2014 د 

سپتمرب په 27 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی 

په 69 غونډه کې د صدراعظم لخوا وړاندې 

شو. په هغه وخت کې یې یووازې څلور میاشتې 

پدغه دفرت کې تیري کړې وې، هغه نړیواله 

ټولنه وهڅوله څو د یوګا نړیواله ورځ خپله کړي. 

یوګا د هندوستان یو ارزښتناکه دودیزه لرغونې 

د هندوستان صدراعظم، نریندرا مودي په لکنو کې د یوګا نړیوالې غونډې په ملانځنه کې د یوګا تررسه کولو کې برخه اخيل 
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نړۍ د سولې او روغتیا لپاره 

 یوګا مني
په ټوله نړۍ کې د یوګا لیواله وګړو د جون په 21 خپله ورځ له یوګا رسه پیل کړه، او یوځای یې 

د یوګا دریمه نړیواله ورځ وملانځله

لیکواله:  تریپتي نات
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ټیلیفون: 91.11.23384663+
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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 

یې  پته  چې  نرشیږي  لخوا  بګلۍ،  ګوپال  ویاند  رسمي  او   )XP(

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

110001 او د مکسپوژر میدیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټد لخوا 

د MEA په استازیتوب چاپ کیږي. د مکس پوژر رسنیو ګروپ 

د  انډیا.  دهلليل-110020،  نوی  فاز-3،  اوخال  کور،   62 ده  پته 

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

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

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 
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نریندرا  په 69 غونډه کې د صدراعظم  اسمبلې  د عمومي  لپاره  او سالمتی ملانځنې  روغتیا  نړیوالې  د  ملتونو  ملګرو  د 

مودي د وړاندې شوې له یوه نظر څخه، په تیرو دیرشو کلونو کې د یوګا د نړیوالې ورځ اهمیت زیات شوی دی. مونږ 

یوګا ملانځو، چې د هندوستان یوه دودیزه لروغونې ډالۍ ده، د اینډین پرسپیکتیو پدغه ګڼه کې، مونږ پدې لټه کې یو 

چې د نړۍ وګړو څرنګه د یوګا نړیواله ورځ وملانځله، او له فزیکي، رواين، احساسايت او معنوي پلوه او د نړی سولې او 

همغږی لپاره یې د یوګا ګټې څرنګه وموندلې.

د سږکال په ملړیو ورځو کې نړۍ د ښځو د نړیوالې ورځې شاهده وه، او په ټولنه کې د مېرمنو اهمیت وملانځه او زمونږ 

په ژوند کې یې د هغوی د ونډې ستاینه او احرتام پرځای کړ. مونږ د هندوستان د ژوند له ټولو برخو څخه د هندوستان 

السته راوړونکې مېرمنې چې پدې وروستیو کې د ژوند پخپلو دندو کې ځلېدلې او هندوستان ته یې ویاړونه راوړي، په 

خپل اصيل مضمون کې راوړي. 

پردې برسیره، مونږ د دوه کلنی غونډې پراوايس بهارتیا دیواس په اړه څېرنه کوو، دغه غونډه په بهر کې د هندوستان 

اصيل  غونډې  د  د سږکال  کاستا  انتونیو  پرتګال صدراعظم ښاغلی  د  له حکومت رسه وصل کوي.  هندوستان  د  وګړي 

مېلمه و، د سږکال د غونډې عنوان “په بهر کې د هندوستان وګړو رسه بوختیا بیرته تعریفول”. د غوڼدې ځای بېنګلورو 

و او له 4,000 زیاتو مېلمنو برخه اخیستې وه.  

اړیکو وروسته له دې پرمختګ ولید کله چې د  اماراتو ترمنځ  او متحده عريب   د سږکال په جنوری کې، د هندوستان 

متحده عريب اماراتو شهزاده شیخ محمد بن زاید آل نحیان د جمهوریت په 68 ملانځ غونډه کې ګډون وکړ. صدراعظم 

نریندرا مودي او د متحده عريب اماراتو شهزاده د آسیا په لویدیځ کې د هندوستان د ونډې زیاتوايل او امنیت ښه وايل 

په اړه خپلې ژمنې څرګندې کړې. 

د هندوستان د هرن، کلتور او میراثونو د لټون تر برخو الندې، دغه ګڼه د هندوستان د لرغونې موسیقی د مهمې برخې 

د راګونو، ويل د فیستیوال جوړونکي د هندوستان خپلواکې سینام ته لیوالتیا ښيي، او ويل د بانکس لرګی د هندوستان 

د غرونو د اورګاډي د ډیري ګټې اخیستنې توکی دی، په دغو اړه خربي کوي.

د سفر برخه تايس د لکشادویپ ټاپوګانو ته وړي، چیرته چې د هندوستان ډیر ښایسته او بې سارې سمندرونو څنډې او 

ټاپوګان شتون لري. او د خواړو په برخه کې له طبیعي پلوه د روغتیا ښه وايل لپاره د طبیعي 

توکو څښاک باندي خربي کوو. 

په پایله کې، مونږ د یوه مشهور هرنمند اوم پوري ستاینه کوو، هغه کس چې د دریو لسیزو 

د کارونو په ترڅ کې په سینام کې د تل لپاره خپله نښه پرې ایښې ده.   
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د هېمیس مېله

هېمیس ګومپا، په الدک کې د بودایانو تر ټولو لوی 

معبد، په هر کال کې د دوو ورځو لپاره د هېمیس 

مېلې کوربه وي. دغه مېله د چام په نوم د مخ 

پټې نڅا لپاره مشهوره ده. پدغه مېله کې د اليس 

صنایعو او نورو توکو نندارتون هم وي چې تايس یې 

باید په لټه کې شئ.   

کله: د 2017 د جون 3 – 4

چیرته: د هېمیس معبد، الدک

د چمپاکوالم د کښتۍ سیالۍ

د چمپاکوالم د کښتۍ سیالۍ له ډیري نندارې 

رسه ملانځل کیږي، چې د اوبو پرمخ د تختونه، 

ډیرو ښکيل شوي کښتیو رسم ګذشت او موسیقی 

او نڅا لري.    

کله: د 2017 د جوالی 8

چیرته: چمپاکوالم، کیراال

د خپلواکۍ ورځ

هندوستان د برطانیې له حکمرانی څخه د 1947 

د اګست په 15 خپله خپلواکي ملانځي. د دغې 

ملانځنې ډیری مراسم په ډیيل کې د رسې کال په 

شاوخوا کې تررسه کیږي چې په ترڅ کې د بېرغ 

پورته کولو او کلتوري پروګرامونو مراسم شامل دي.    

کله: د 2017 د اگست 15

چیرته: په ټول هندوستان کې 

د دري مېله

د دري باروری مېله د اپاتاين قبېلې له خوا د ملر 

او میاشتې د خدایانو خوشاله کولو لپاره ملانځل 

کیږي. په دري التار کې د دري د بېرغ سندره 

مېله پرانیزي، او لوبې، سندرې، نڅاګانې د مېلې 

برخې دي.    

کله: د 2017 د جوالی 4 – 7

چیرته: زیرو دره، اروناچل پردیش

د نهرو جام د مار کښتۍ سیالۍ

د نهرو جام سیالۍ د هندوستان د مرحو 

صدراعظم جواهر لعل نهرو په یاد تررسه کیږي. 

دغه سیالۍ له 1952  څخه هرکال تررسه شوې. 

سږکال به د دغه شاندارې سیالۍ 65 سیالۍ 

وي.    

کله: د 2017 د اګست 12

چیرته: د پونامادا جهیل، الیپي په کېراال کې

اتاچامیام

د اتاچامیام مېله د اونام پیل نښه ده. پدغه 

مېله کې د سړک په مخ رسم ګذشت کې تزیین 

شوي پیالن او ګرځنده تختونه، د موسیقی 

هرنمندان، او د کېراال د دودیز هرن بیالبیل 

ډولونه شامل دي.    

کله: د  2017 د اگست 25

چیرته: تریپونیتورا، کېراال

پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 
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