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

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

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

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

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

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

PASHTO
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نوښت

90

د فکرونو غونډه
په 2017 کې د نړیوالو پانګوالو په غونډه کې چې په حیدرآباد کې تررسه شوه او 

آیوانکا ترمپ هم پدې غونډه کې ګډون کړی و، د هندوستان حکومت د هندوستان 
د ټولو نوښتګرو له هڅو څخه خپل مالتړ څرګند کړ

د هندوستان حکومت تل په هره برخه 

کې له نوي نظرونو او نوښتونو څخه، که 

دا نوښتونه د زیربنا، روغتیايي پاملرنې، 

د موټرونو یا نورو په برخو کې وې، خپل 

مالتړ ته دوام ورکړی دی. د 2017 د 

نړیوالو پانګوالو په وروستی غونډه کې 

چې د حیدرآباد په تیالنګانه کې تررسه 

شوه، د هندوستان له روښانه فکرونو 

څخه ډیر نوي نظرونه وړاندې شو. له 

دغو څخه درې چې د ښه دلیل لپاره یې 

ډیره پاملرنه ځان ته ګرځولې، تايس ته 

وړاندې کوو.

امبوپاد
دا نوښت د هندوستان د هوايي ځواک 

د یوه پخواين روغتیايي افرس نوښت دی 

چې په پونې کې ژوند کوي، امبوپاد د 

شميس انرژۍ یو درې ټایره امبوالنس 

دی. دا د کم لګښت یوه واسطه د 

اسايس بیړنۍ پاملرنې په وسایلو مجهیز 

ده او د یوه ناروغ لپاره ځای لري. 

امبوپاد د اوبو ضد واسطه هم ده او د 

بیړين زیږیدنې لپاره په یوې خیمې هم 

مجهز شوې، او کېدای يش په ګڼه ګوڼه 

سړکونو کې په یوه موټرسیکل یا موټر 

پسې هم کیبل يش. 

ځیرک سکوټر
دغه سکوټر په بینګلورو کې د تیکي تارون 

میهتا د اتر انرژۍ رشیک موندونکي لخوا 

جوړ شوی، د هندوستان دغه لومړنۍ 

بریښنايي ځیرک سکوټر به د 2018 په 

نیاميي کې مارکېټ ته وړاندې يش. د دغه 

سکوټر بریښنا د لیتیم آیون بیټری لخوا 

برابریږي، د تچ پردې یو سویچپورد او جي 

پي اس لري او د لوړې کچې رسعت یې په 

یوه ساعت کې 72 کیلومرته دی. 

د ایتیریل هیلو
دغه پرینټر د بینګلورو ایتیریل ماشینونو 

لخوا جوړ شوی، او په نړۍ کې د ګټه 

اخیستونکو لپاره لومړين د 5 محورونو 3 

ډي پرینټر او د 5 محورونو يس این يس 

راوتر ډیزاین کړي دي. په ساده ژبه دغه 

پرینټر پنځه ځانګړې محورونه لري چې 

د پرینټر رس ورباندې حرکت کوي او 

دغه پرینټر کوالی يش تر عادي 3 ډي 

پرینټرونو پیچيل محتویات چاپ کړي، او 

یو قوي جوړښت هم لري. دا پرینټر کار 

اخیستونکي ته اجازه ورکوي ترڅو له عادي 

چاپ پرته ډیر تولید هم وکړي، د اخیستلو 

وړ دغه ماشین د پاڼو ایستلو یو پرمختللی  

ډیزاین لري چې د بندښت مخه نیيس. 

د دغه پرینټر یوه بله ځانګړتیا دا ده چې 

د یو شمیر مالتړ کوونکي تجهیزات، او 

مالتړ کوونکي وسایل هم لري او د انتقال 

میکانیزم یې د یوه دقیق عیار شوي توپ 

پیچونو له الرې او خطي الرښود پټلۍ په 

مرسته د لوړې کچې دقیق والی لري.  

نریندرا مودي

د هندوستان صدراعظم

زه تاسي هر یوه ته بلنه 

درکوم ترڅو د هندوستان 

د ودې په کیسې کې 

شریک شئ، او زه تاسي 

ته د زړه له کومې د مالتړ 

ډاد درکوم
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دودیز هلیم د کوفتې غوښې چې معموالً د پسه 

غوښه وي، میده غنم، دال، غوره شوي مصالو او 

ډیرو ژیړو غوړو یو ترکیب څخه جوړیږي. دغه 

ترکیب په ډیر کراره رسه د څو ساعتونو لپاره 

پخیږي ترڅو د اجزاو خوندونه رسه یوځای يش او د 

یاد وړ او ډکي خولې خواړه چمتو يش. او دغه خواړه 

له رسه شوي پیازو او د لیمو له ټوټو رسه یوځای ډیر 

تاوده وړاندي کیږي.

میټايي مجیک
کله چې زه د ژمي په فصل کې ډهيل ته ځم، زه تل د 

شیرنیو دغه ځانګړي دوکان ته ورځم، چې ډیر ښه 

دوده شیریني لري، چې له ډیرو مغزیاتو او دمصالو 

لرونکو خوږو شېدو رسه جوړیږي او د فصل یو 

خوندور شیریني ګڼل کیږي. دا د چاکلیټ په څیر 

ډیر مړیدونکي ښکاري، ژول کیدای يش او خوندور 

هم دي. د ژمي بل میټايي چې له ډهيل او پنجاب 

څخه دباندې هم سفر کوي د پیني په نوم یو ډول 

شیریني ده. د دې میټايي اساس هم دال د بوټو 

شیره او مغزیات دي او د ژمي په میاشتو ډیر 

تودوالی راوړي. په مهارشرتا کې، ګوند یا د خواړو 

وړ د ژاولو کریستال لډو، د ژمي ډیر د خوښې وړ 

خواږه خواړه  دي، ځکه چې د هډوکو لپاره ډیره 

ګټه لري. د خواړو وړ د ژاولو کریستالونه له ننې 

شوې د غنمو اوړو، د بورې پوډر او هیلو پوډر رسه 

یوځای کیږي، او بیا یوې خوا ته کېښودل کیږي 

ترڅو ساړه يش او د خوندورو لډوګانو په څیر 

جوړیږي!

له نولین ګور څخه 

ډیری وختونه د 

ساندیش جوړولو لپاره 

کار اخیستل کیږي، د 

بنګال یو ډول شیریني

خواږه، ساده او لکه د طال اوبو په 

څیر، یا د خرما ونې شیره چې د 

کلکته نولین ګور ته تعریف ورکوي
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نولین ګور
خواږه، ساده او لکه د طال اوبو په څیر، دا هغه خواږه 

خواړه یا د خرما ونې شیره ده چې د کلکته نولین 

ګور ته تعریف ورکوي. کېدای يش دغه به یو خاص 

خواړه نه وي، خو په هغه توګه چې د بنګال د خوږو 

خواړو جوړونکو دغه خواړه د کلونو په ترڅ کې جوړ 

کړي، اوس په هندوستان کې په ځانګړو خواړو بدل 

شوي. دغه شیره د سندیش، رسګوله او د بنګال د 

نورو خوږو خواړو په منځ کې یا په ایسکریم باندې 

اچولو کیږي، نولین ګور د بنګال د یو شمیر خواړو 

دوستانو لپاره د فخر وړ خواړه ګڼل کیږي. د دغې 

شیرې جوړول ډیري هڅې ته اړتیا لري او یووازې 

د ژمي په فصل کې جوړیږي. د فصل په پیل کېدو 

رسه، پاک کاليل دیګونه د خرما په ونو پورې تړل 

کیږي ترڅو شیره راټوله  کړي، چې بیا وروسته په 

حلبي دیګونو کې ایشول کیږي ترڅو نولین ګور 

ورڅخه جوړ يش. خو پدغو ورځو کې، دا یو ستونزمن 

کار ندی ترڅو دغه خواړه د ټول کال په ترڅ کې په 

بوتلونو یا پاکټونو کې کې پیدا کړی.

هلیم
دیوه دیګ دغه خواړه هغه ښه تاوده خواړه دي څو 

له یوې سړې ورځې څخه خوند واخلی. د حیدرآباد 

کېڼ خوا ته: د ګوند د 

لډوګانو یوه کاسه 

کښته: هندوستان د 

میټايي ګانو یا شیرینیو 

بیالبیل ډولونه لري، او په 

ژمي کې ډیر خوندور دي
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پایا سوپ
د ژمي دغه خوندور د سهار خواړه د پسه له پښو، 

غوره شوي مصالو او ژېړو غوړو رسه یوځای ترهغه 

وخته پخیږي ترڅو د غوښي ټول غوړي په پوره توګه 

ویيل يش او د پایا سوپ ته ډیر ښه خوند  ورکړي. 

پدايس حال کې چې د ترکیب اجزاوي له یوې سیمې 

تر بلې رسه توپیر لري، خو د هډوکو سوپ خوند 

او تودوالی په ټولو سیمو کې توپیر نلري، چې د 

هندوستان د ژمي د دودیزو خواړو یوه ډیره نښه 

ده. د پایا دودیز سوپ ډیر کلسیم، ویټامینونه او 

مرنالونه لري، او دا سوپ دې لپاره دي څو بدن 

په طبیعي توګه تود کړي. په ټول هېواد کې په کاو 

ګالیس )د خواړو په کوڅو( کې د پایا ډیر ښه سوپ 

سهار وختي وړاندې کیږي.

پاونک
د ګجرات د ژمي فصل دغه ځانګړي خواړه له ځوانو 

او نرمو د هغو ارزنو له دانو څخه چمتو کیږي چې 

تر پخیدلو وړاندې د بوټو له غوټیو څخه جال کیږي. 

غوټی په سکرو باندې نینې کیږي او تر هغه وخته 

ټکول کیږي چې دانه له نرم پوښ څخه راجال يش. 

او  کله چې تازه وخوړل يش دغه شنه رنګه دانې 

کله چې خوړل کیږي ستايس د غاښونو ترمنځ چوي 

او خوږ خوندیې راوځي، خو لدغو رسه تور مرچ، 

اوږه او لیمو هم وړاندې کیږي، دا هغه توکي دي 

چې ډیر تودوالی لري او وروسته بیا یو ګیالس 

چاس )شړومبې( وررسه راځي ترڅو په بدن باندې د 

تودوايل اغیز کم کړي.

ښی خوا ته: هلیم

مخامخ پاڼه )له 

پورته کښته ته(: 

پاونک، پایا سوپ

د حیدرآباد دودیز هلیم د کوفتي غوښې، 

او عموماً د پسه غوښې، د غنمو میده 

شوې دانو، دال، او غوره شوي مصالو او 

ډیرو ژیړو غوړیو یو ترکیب دی
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خوندور ژمی
د هندوستان په شامل کې له مشهوره سارسن د ساګ او مکي دې 

روټي او په لویدیځ کې پاونک او په نورو ټولو سیمو کې هلیم، د 
هندوستان هېواد له ځینو مشهورو خواړو څخه خوند واخلئ.

لیکوال: سنجیو کپور

د هندوستان

که څه هم د هندوستان پدې لویه ارايض کې د ژمي 

فصلونه رسه توپیر لري، خو دا هغه فصل دی چې تايس 

به غواړی په یوه آرامه کوچ کې کښينی او له یوه ډک 

تاوده بشقاب خواړو څخه خوند واخلی. او پدې هېواد 

کې د خوندورو خواړو کموالی هم نشته چې وبه کوالی 

يش له تايس رسه مرسته وکړي څو پدې ټول فصل کې 

ځان تود وساتی. له شامله تر جنوبه او له ختیځ څخه 

تر لویدیځه، تايس به یو شمیر دودیز هندوستاين 

تاوده خواړه پیدا کړی. او دا الندې ځینې زما د خوښې 

خواړه دي:

سارسن د ساګ او مکي دې روټي
دغه خواړه د پنجاب ویاړ ګڼل کیږي. زما په یاد دي 

کله چې زه کوچنی وم د سارسن د ساګ په یوه تاوده 

کاسه کې څرنګه د کوچو ټوتې هڅه کوله ترڅو ویيل 

نه يش. تازه شنه شارشم له نورو مصالو رسه وراچول 

کېدل، او له مکي دې روټي او له کمو ژیړو غوړو او 

سالد او سپینې مولۍ رسه یوځای راتلل... دغه خواړه 

ډیر سړی مړوي او ډیر خوند لري. شنه سبزي یې 

ډير شنه دي، او د ښه خوند ترڅنګ، دغه خواړه ډیر 

مغذي هم دي. ژېړ غوړي یوڅه کالوري لري، خو پدې 

خواړو کې ښه توکي او د روغتیا ګټي هم ګرنټي دي. 

د سارسن د ساګ توده 

کاسه، له مکي دې 

روټي رسه
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شبانه اعظمي درلوده، هغه په یاد لري او وايي، “ما له 

وینود کهنه رسه یو شمیر ډیر فلمونه جوړ کړي، لکه 

شک تو کوون کې پوکار )1978(، او په ځانګړې توګه 

زما نقش په پروریش )1977( کې ډیر خوش شو.” 

د 1971 او 1982 کلونو ترمنځ، وینود کهنه په 47 

فلمونو کې پشمول د ایک اور ایک ګیارا، هیرا پهیري، 

ضمیر او مقدر کا سکندر کې نقشونه درلودل.

هرنمندې هیاممالني چې له وینود کهنه رسه یې 

په یو شمیر فلمونو کې لکه میرا )1979( او پتهر او 

پایل کې لوبیدلې، وايي چې پدايس حال کې چي د 

هغه قوي نارینه نقشونه خوښیدل، د ماسک ترشا هغه 

یو نرم مزاجه او یو کمزوری انسان و. “زما په یاد دي 

کله چي مونږ د میرا فلم جوړاو، وینود کهنه، ښاغيل 

ګلزار او زه به کښینستلو او په مذهبي موضوعګانو به 

مو خربي کولې. زما په یاد دي چې هغه یوځل ماته 

وویل: “کاشکي ما کوالی شول د میرا نقش ولوبوم، 

ځکه چې زه وررسه پرتله کېدالی شم.” مهیش بهت 

چې د الهو کې دو رانګ )1979( فلم کې د وینود 

کهنه د ډایرکټري دنده درلوده وايي چې هغه په 

خپل ژوند کې “د وینود کهنه له شتون څخه ډیر 

منندوی دی.” کله چې زه د فلم جوړولو په پیل 

کې وم وینود کهنه هغه کس و چې زما په ژوند 

باندې اغیز درلود. هغه زما په استعداد باندې باور 

درلود او دغه کار سبب شو چې زه نور پرمختګونه 

هم وکړم.” د هندوستان د فلم په کورنۍ کې 

وینود کهنه به تل تر یوه ځالنده ستوري ډیر څه 

وي. شبانه اعظمي په ډیره ښه توګه خربي رسه 

راټولوي او وايي: “هغه یو ډیر ښه او سخي انسان 

و، او زه به یې تل د یوه ښایسته، احساس لرونکي او 

مهربانه انسان په توګه په یاد ولرم.”

کیسه لیکونکی او ډایرکټر ګلزار، د وینود 

کهنه استعداد ته متوجه شو او هغه ته د 

میري اپني )1971( او اچانک )1973( په 

فلمونو کې اصيل نقشونو کې ونډه ورکړه
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هغه توان ته متوجه شو او پرېکړه یې وکړه ترڅو د 

هغه ځواک او د احساساتو کمزوري رسه یوځای کړي 

او په میرې اپنې )1971( او اچانک )1973( کې هغه 

ته اصيل نقشونه ورکړي. ښاغيل ګلزار وايي، “میري 

اپني د وینود کهنه د اصيل نقش لومړنۍ فلم و، او د 

دغه فلم جوړولو په ترڅ کې مونږ ښه ملګري شوو. په 

پریچای )1972( کې هغه د جیتندرا د ملګري نقش 

تررسه کړ، ځکه چې مونږ غوښتل د فلم جوړولو په 

وخت کې رسه یوځای اوسو. د اچانک د فلم جوړولو 

په ترڅ کې، مونږ یو بل ته د “ام ډي” خطاب کاوه، 

چې “د زما ملګري” اختصار و! او بیا وروسته د تل 

لپاره مونږ یو بل ته پدغه توګه خطاب کاوه. په هوايي 

ډګرونو او عامه غونډو کې، که ما “ام ډي” اوریدل زه 

پوهېدم چې دغه کس وینود کهنه دی.”

اچانک )1973(، په هغه وخت کې د بالیود یو 

کمیابه فلم و ځکه چې کومه سندره یې ندرلوده، او د 

نانوايت د مړینې له قضیې څخه یې الهام اخیستی و، 

او وینود کهنه پدغه فلم کې د لوبېدلو لپاره یې ډیري 

ستاینې السته راوړې. هغه بیا وروسته نورې ستاینې 

هم خپلې کړې کله چې هغه نورو غیرمعمويل نقشونو 

کې لکه په اروینا ویکاس شک )1976( کې د خطرناکه 

نقش لوبیدلو هڅه وکړه، دغه د یوه قتل متهم یو 

پیچلی نقش و. پدغه فلم کې د هغه پر وړاندې نقش 

پورته او مخامخ پاڼه 

)له کېڼ څخه ښی خوا 

ته(: وینود کهنه او د 

هغه مېرمن کاویتا کهنه، 

دامرترس په طاليي معبد 

کې. د یوه فلم د موسیقی 

په پیل کې دغه هرنمند 

له آرجن بجوا، دهرمندر 

او شارخ خان رسه. وینود 

کهنه په یوه غونډه کې له 

خپلې مېرمنې او زوی رسه

مهیش بهات

فلم جوړونکی

شبانه اعظمي

هرنمنده

کله چي زه یو ځوان 

هېله مند ډایرکټر وم، 

هغه زما په ژوند باندې 

اغیز کړی. زما په 

استعداد باندې د هغه 

باور و چې زه پدې کار 

کې پرمخ والړم

هغه یو ډیر ښه او 

سخي انسان و، او زه به 

یې تل د یوه ښایسته، 

احساس لرونکي او 

مهربانه انسان په توګه 

په یاد لرم
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لکه امر اکرب انتوين او چاندنې کې لوبیدلی دی. د 

هرمندر چې په میرا ګاون میرا دیش کې د وینود کهنه 

ملګری ستوری و، وايي چې په ډاګه ویالی شم چې 

وینود کهنه د فلم جوړولو په وخت کې خپله وینه تویه 

کړې، ځکه چې غوښتل یې خپل کارونو ته حقیقي بڼه 

ورکړي. “هغه تل غوښتل چې خپل ستونزمن کارونه 

خپله تررسه کړي او نه یې غوښتل چې دا کار د هغه 

ډبل تررسه کړي. په میرا ګاون میرا دیش کې یو ډاکټر 

په دایمي توګه په موقیعتونو کې شتون درلود.” 

د په یاد پاته شوي پوراب اور پشیم او آن میلو 

سجنا فلمونو کې د هغه د مالتړ کوونکې هرنمند له 

نقشونو وروسته، کیسه لیکونکی او ډایرکټر ګلزار د 

د هندوستان د سینام 

په سفر کې وینود کهنه 

په یو شمیر ډیرو نقشونو 

کې لوبیدلی، له زیږو 

او تورو تر ټوکي لرونکو 

او عاشقانه نقشونو کې 

لوبیدلی

تیریادونه

آن میلو سجنا )1970(
کېدای يش کله چې دغه فلم 

راووت وینود کهنه د بالیود 

لوی لوبغاړی و، خو وینود کهنه 

د اصيل بدماش په توګه ډیره 

پاملرنه او ستاینه ځان ته راجلب 

کړې وه

میرې اپنې )1971(
کله چې ګلزار د خپلې ډایرکټری 

په پیل کې دغه نقش وینود کهنه 

ته ورکړ، هغه د وینود کهنه 

ځواک  او کمزوري رسه یوځای 

کړه، او دې لوبغاړې ته یې دا 

توان ورکړ څو یو ډیر ښه نقش 

ولوبوي

اچانک )1973(
پدغه فلم کې وینود کهنه د یوه 

پوځي افرس نقش لوبولی چې هغه 

خپله مېرمن وژين او بیا خپل 

ځان تسلیموي. د هغه باتجربه 

او بې آوازې کارونو ډیرې ستاینې 

السته راوړي

امتحان )1974(
پدغه فلم کې وینود کهنه د یوه 

هېله مند پروفیسو په نقش کې 

ډیر ښه لوبیدلی، هغه پروفیسور 

چې غواړي د زده کوونکو یوه بې 

نظمه ډله اصالح کړي، دا په یاد 

پاته کېدونکی نقش و  
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تایید وي چې “وینود کهنه د بالیود لومړنۍ عرصي 

اتل و، هغه کس چې له پیل څخه یې د منفي کرکټرونو 

نقشونو تررسه کولو کې ونډه درلوده. او د هغه د 

بدماشی نقشونو په لیدونکو باندې اغیز پرې ایښی 

دی، ځکه چې د هغه د ښې څېرې او جذابیت ترکیب 

یو ځانګړۍ ترکیب و.”

کېدای يش دغه ترکیب به له وینود کهنه رسه 

مرسته کړې وي ترڅو خپل ځای پیدا کړي، او هغه 

هرنمند يش چې وکوالی يش د سینامګانو د ټکټونو 

پلورولو په کړکیو کې د دهرمندر او امیتابچهن ځایونو 

وننګوي. “وینود کهنه ته د هغه هرنمند په توګه لیدل 

کېدل چې کوالی يش په هندي فلمونو کې د دهرمندر 

د نارینه عضاليت ستوري انځور او د امیتابچهن د یوه 

قهرجن ځوان سړي رسه سیايل وکړي. وینود کهنه یو 

ځانګړی هرنمند و، او دايس هرنمند لکه د فیروزخان 

متثیلونو هم نشو کوالی د هغه احساس او ځانګړی 

سټایل مات کړي،” دا خربې ریيش کپور کړي، هغه 

هرنمند چې له وینود کهنه رسه په یوشمیر فلمونو کې 

وینود کهنه د بالیود یو دودیز 

هرنمند و چې خپل مسلک یې په 

منفي نقشونو کې پیل کړی و
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روحیه
د یوه بدماش په توګه پېژندل شوی، او د یوه مشهور هرنمند په توګه منل شوی، 

هغه کس چې د میلیونو کسانو زړونه یې خوشاله کړې دي، وینود کهنه د بالیود د 
یوې ځانګړې الرې مزل وهلی او یو ډیر ښه سیناميي مېراث یې پرې ایښی دی. 

لیکواله: ګورسيمران کاور

د هرنمندی

له پیل څخه وینود کهنه یو ځانګړی هرنمند و. 

ځکه نو مونږ دا ویالی شو چې د 1970 په لسیزه 

کې څومره بدماشانو کوالی شول ستايس مینه 

السته راوړي؟ خو هغه دا کار وکړ او په هغو 

فلمونو کې لکه میرا ګاون میرا دیش )1971( او 

پتهر اور پایل )1974( کې دا کار کړی. د هغه 

په هر متثیل کې یو ځانګړی سټایل او د پردې یو 

بېل شتون او په هر نظر کې لیوالتیا شتون درلود. 

هغه د هندوستان فلمونو ته د یوه بدماش په 

توګه ور وپېژندل شو، او وروسته یې پدغه صنعت 

کې د یوه ستوري په توګه خپل ځای پیدا کړ، او 

بیا په امریکا کې دیوه مذهبي کس )د سوامي 

وینود بهاريت، د یوه باغوان په توګه پېژندل 

کېده( او هغه یو سیاستوال هم و! وینود کهنه په 

پېښور کې په یوې سوداګرې پنجايب کورنۍ کې 

دنیا ته راغلی و، او په 1947 کې د ممبای ښار 

ته کډه وکړه. په سوداګرۍ کې د زده کړې له 

فراغت وروسته، هغه بیا د فلم جوړولو خپل سفر 

پیل کړ. دا له هغه وخته د هغه یو خوب و کله 

چې هغه په لیلیه ښوونځي کې د کې آصف مګنم 

اوپس، د مغل اعظم فلم لیدلی و.

ډایرکټر مهیش بهت، هغه کس چې د وینود 

کهنه ډیر نږدې ملګرۍ و، د هغوی ترمنځ 

لومړنی لیدنه په یاد لري: “له وینود کهنه څخه 

زما لومړين یادونه د راج کهوسله د فلم میرا 

ګاون میرا دیش د فلم جوړولو وختونو څخه 

دي، چیرته چې زه د ډایرکټر دریم معاون وم 

او هغه د جبار سینګ په نوم یو بدماش و. ما د 

دې هرنمند د اړتیاو پوره کولو دنده درلوده، له 

پیل څخه زه هغه ته ډیر نږدې شوم، که څه هم 

هغه د یوه ستوري په توګه د څرګندیدلو په ترڅ 

کې و او ما هڅه کوله څو د ژوند ستونزې حل 

کړم.”مهیش بهت پدې موافق دی چې په بالیود 

کې د مان کا مییټ )1968( په فلم کې د وینود 

کهنه پیل د هغه وخت د هر معمويل هرنمند 

لپاره یو غیرمعمويل کار و. مهیش بهت دا هم 
وینود کهنه
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هغوی نوښتونه ډیري ښې بڼې او رنګونه لري او 

په رښتیا بې سارې دي.”

په یوه ورته حرکت کې، د فیشن طراح 

جینوم ګادی کارونه دودیز نظریات له عرصي 

سټایل رسه یوځای کوي. د هغه کارونه ځالنده 

او ښکيل دي، ځکه نو د هغه کارونه د ښار د 

ځوانانو ډیر خوښیږي. هغه د اروناچل پردیش 

د تیربین په کيل کې زیږیدلی او د دغې سیمې 

د قوم له هرن، طرحو، رنګونو او له خپل شخيص 

تجربو څخه چې د خپل کوچینیوايل له وختونو 

څخه یې السته راوړي کار اخیستی. ده به خپل 

مور ته کتل کله چې هغې د خپلو کالیو اوبدلو 

لپاره د اوبدلو له دودیزې وسیلې څخه کار 

اخیست. هغه وايي، “د بیالبیلو بڼو جوړلو لپاره 

د ستني د غیرمعمويل کارونو تررسه کولو لپاره 

اړین مهارت او نوښت نيش کېدالی په ماشین 

کې تررسه يش.”

د آسام ایالت د خپل شتمن وریښمو 

صنعت لپاره مشهور دی، او د دغې سیمې 

وریښم د ډیریو طراحانو په کارونو کې لیدل 

کیږي. پدايس حال کې چې د آسام وریښم 

د هرې ساري خوښونکې لپاره د خوښې وړ د 

السته راوړلو یو شی دی، طراحان لکه دهیري 

دیکا او میګهان رای میدهي په خپلو ځانګړو 

طریقو کې د نساجی د دودیزو اوبدلو طریقو 

یاد ژوندی سايت. دیکا چې په آسام کې د یوه   

کوچني ښارګويت تیهو وګړې ده، د خپلو ټولو 

طرحو لپاره د آسام د اليس له دودیزو طریقو 

څخه کار اخيل. پدايس حال کې چې دغه طراح 

د ایالت مرکزي برخو ته سفر کړی دی ترڅو د 

دغو سیمو د وریښمو د بیالبیلو ډولونه په اړه 

څېړنه وکړي، خو د هغه دا کار ډیر خوښیږي 

څو له موکا، ایري او پات رسه په ځانګړې توګه 

کار وکړي. میدهي بیا وايي چې په آسام کې 

د نساجی اوبدلو د دودیزې طریقې کارونه، 

د اوبدلو په زړه پورې طریقې او تارونه لري او 

کېدای يش په ښایسته طرحو بدل يش چې 

د دغې سیمې ډیریو برخو استازیتوب کوي. 

لکه د هغې د ورته همکارانو په څېر، هغه هم 

له هغو سیمه ییزو مسلکي وګړو رسه کار کوي 

چې په ایري، موګا او د بودو په دودیزې اوبدلو 

کې ځانګړې مهارتونه لري. هغه وايي، “ّپدايس 

حال کې چې په الس اوبدل شوي د میخال 

څادرونه د کازیرانګا د ميل پارک د وحيش ژوند 

استازیتوب کوي، نور کايل بیا د دودیز جاپی 

)د بانس لرګې ملریز سوري( طرحې لري چې 

فیشني شکلونه او نوښتونه وررسه راغلې. زما 

هڅه داده څو د شامل ختیځ جذبوالی او ساده 

کارونه چې دغه سیمه تعریفوي، په خپلو کارونو 

کې راوړم.”

جینجوم ګادي

د هندوستان فیشن یوه طراح

د بیالبیلو بڼو جوړلو لپاره 

د ستني د غیرمعمولي 

کارونو ترسره کولو لپاره 

اړین مهارت او نوښت 

په کار دی، او دا کار 

نشي کېدالی په ماشین 

کې ترسره شي
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هم وررسه راژوندی شوه. که څه هم د فیشن دغو طرحو ته یو 

لنډ نظر کول د سیمې ډیری کیسې راپورته کوي، خو پدغه سیمه 

کې هر قوم د نساجی بیالبیل رنگونه او د کالیو ځانګړې سټایلونه 

لري، او هر قوم د بیلګې په توګه د نساجی بیالبیل کارونه تررسه 

کوي، بیالبیل رنګونو څخه کار اخيل او ځانګړی سټایل لري. 

دایال وايي، “په ناګالند کې د نساجی ټوکر ته رنګ ورکول د 

نساجی یوه مهمه برخه ده. هغوی له ژور شین رنګ، سور او ژېړ 

څخه کار اخيل، او د نساجی ټوکر د رنګ ورکولو لپاره له طبیعي 

رنګونو څخه کار اخيل. د دغې سیمې طرحې مستقیمې لیکې او 

هنديس بڼې لري، او کايل کېدای يش یووازې د شال، د ملن یا 

هم د بشپړو کالیو په بڼه وي.

په اروناچل پردیش کې مېرمنې د نساجی ټوکر اوبدلو لپاره 

له دودیزو طریقو او مهارتونو څخه کار اخيل، او دغه هرن د 

دې لپاره هم دی څو هغوی خپل قومي هویت وررسه وسايت. 

یانا انګوبا، یوه طراح چې د دغه ایالت یوه وګړې ده، د فیشن 

په اونۍ کې خپلې طرحې نندارې ته ایښې وې، د هغې طرحې 

د هغې د خپل وطن له دودونو رسه تړاو لري، خو هغوی ته یې 

عرصي فیشني بڼه هم ورکړې. د هغې طرحې رنګینې او په زړه 

پورې دي، د هغې په طرحو کې د ایالت له بیالبیو برخو څخه 

له ټوکرانو او زیوراتو څخه کار اخیستل شوی. هغه وايي، “ما تل 

د کيل له اوبدونکو رسه کار کړی او له هغو ټوکرانو څخه مې 

کار اخیستی چې هغوی یې په اوبدلو کې دودیز مهارت لري. د 

انوپاما دایال

د هندوستان فیشن یوه طراح

یانا انګوبا

د هندوستان فیشن یوه طراح

په ناګالند کې، د 

نساجی مسلکي 

کارکوونکي له ژورو شنو، 

سرو او ژېړو رنګونو، او 

د نساجی ټوکرانو رنګولو 

لپاره له طبیعي رنګونو 

څخه کار اخلي

زه د کلې له اوبدونکو 

سره کار کوم او د هغوی 

له دودیزې نساجی 

څخه کار اخلم. د هغوی 

نوښتونه ډیري ښې بڼې 

او رنګونه لري او بې 

سارې دي

مخامخ پاڼه )کېن او ښی 

خوا ته(: د د یانا انګوبا لخوا 

طرحې 

کښته )کېن او ښی خوا 

ته(: د نارینو لپاره د 

جینجوم ګادي طرحو ټولګه، 

د دهیراج دیکا لخوا د ښځو 

لپاره د طرحو یوه ټولګه
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کېڼ خوا ته: د انوپاما 

دایال له شامل ختیځ 

څخه الهام اخیستونکي 

طراح “د جگړې او 

مېلې” کلکسیون

مخامخ پاڼه: د دیانا 

انګوبا لخوا طرحې چې د 

2017 کال د هندوستان 

د شامل ختیخ فیشن 

اونۍ کې نندارې ته 

کېښودل شوې وې
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ملګرې خویندې
د ډیزاین له الرې

د هندوستان د شامل ختیځ فیشن صنعت چې د یوې فعالې ځوانې ډلې لخوا پرمخ 
وړل کیږي د دغې سیمې هرني او کلتوري هویت نورې نړۍ ته وړاندې کوي

لیکواله: رشمي ادیهکاري

په تیرکال کې ناګالند ته د هغې د سفر د یوې برخې په 

ترڅ کې، د فیشن طراحې انوپاما دایال مونږ ته وایي چې 

هغې څرنګه د یمچونګرو د قوم له مرش رسه خپل قدمونه 

د ډول آوازونو رسه برابر کړل. لکه څرنګه چې هغه په ټول 

ایالت کې خپلې تجربې راته بیانوي، تايس پدې پوهیږی 

چې هغې په خپل فکر کې ثبت کړي انځورونه د خپل 

فیشن کلکسیونه ته ژباړل، چې نوم یې “مبارزه او جگړه”، 

د فیشن دغه ننداره سږکال په هندوستان کې د امازون د 

فیشن اونۍ د دغه شعار ترالندې تررسه شوه. د بیلګې په 

توګه، د قوم مرش شال د شپږو مرتو په سارۍ بدل شوی 

و. د هندوستان د شامل کلتوري تنوع، شتمن مېراث او 

ښایسته ارايض د ټول هندوستان د فیشن ډیریو طراحانو 

لپاره د الهام اخیستنې یوه سیمه ده، او دغه سیمه خپل 

ستوري هم لري، او دا د طراحانو یوه ځوانه ډله ده چې 

د خپل کورين ایالت دودیزې اصطالحګانې د نړۍ نورو 

سیمو ته رسوي.

د هندوستان دشامل ختیځ فیشن دریمې برخې 

اونۍ، پدې وروستیو کې په ایتناګر کې تررسه شوه، او د 

دغې سیمې د ډیرو ښو طراحانو کلکسیونونه یې نندارې 

ته وړاندې کړل. روښانه رنګونه او پیچلې تخنیکونو رسه 

یوځای شوې و ترڅو د خیاطی مهارتونه رامنځ ته کړي، او 

د فیشن د دغې نندارې په ترڅ کې د شامل ختیځه سیمه 
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انکیا بهاونا
د آسام د دویزې بڼې تیاتر، پدې ایالت کې د دې تیاتر ریښې د 

ویشناویت معبدونو یا سرتاس ته رسیږي، او پدغه تیاتر کې د 

نڅا ډارمه، سندرې او ډیالوګونه شامل دي. دغه تیاتر د مذهبي 

پیر او ټولنیز اصالح غوښتونکي سنکارادیوا )1449 - 1568( لخوا 

جوړ شوی، او دغه تیاتر د سانسکریت تیاتر پاته شوي دودونو 

ساتنه کوي. د تیاتر په زړه پورې رنګین کايل، په ژور او ښایسته 

آوازونو کې د سندرو ویل، د ډولونو، ډولکونو او طولو له احساساتو 

ډک غږونه، او له غلطی پرته د ډرامتیک کارونو بهیر ټول د دې 

کلیوايل تیاتر ځانګړتیاوي دي. 

نور ډولونه

کوودیاتم
د کیراال د کلیوايل بڼې یو 

تیاتر، کودیاتم د سانسکریت 

بڼې یوه شته بیلګه ده او 

نږدې 2,000 کاله عمر لري. 

دا د هندوستان د تیاتر د 

دود یوه ژوندی زړه بیلګه ده، 

او د یونیسکو لخوا د برشیت 

غیرمادي کلتوري مېراث په 

توګه هم پېژندل شوې. 

رامان
د یونیسکو د غیرمادي 

کلتوري میراثونو د لست یو 

بل غړی، د رامان فیستیوال 

او د تیاتر اجراوې یې په 

اوتاراخاند کې د څو بڼو 

کلتوري مراسمو په بڼه د 

سالور – دونګرا په کلیو کې 

تررسه کیږي.

راملیله
کېدای يش په هندوستان 

کې د کلیوايل بڼې د ښه 

پېژندل شوې بیلګو په منځ 

کې، راملیله په ټول هېواد کې 

په بیالبیلو ایالتونو کې تررسه 

کیږي. په دودیزه توګه د 

ناوراتري د فیستیوال په وخت 

کې راملیله په یوه تیاتر کې د 

رامایانه شعر متثیل کوي.
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متاشا
د مهارشرتا د کلیوايل هرن دغه بڼه چې متاشا نومیږي ویل کیږي چې له 300 

کالو زیات عمر لري. د موسیقی پدغه هرن کې د سندرې ویل او نڅا شامل 

ده. د متاشا په یوې اصيل او دودیزې اجرا کې د دودیز هرن یو شمیر بیالبیلې 

بڼې لکه د بتاواين )د موسیقی په بڼه پوښتنې او ځوابونو(، د ګانا هاوانا )د 

موسیقی له الرې د افسانوي کیسو ویل(، واګا )تیاتر( او الواين )نڅا( شامل 

دي. د متاشا د تیاتر په ډله کې عموماً نږدې 100 کسان کار کوي او پدغو 

کې هرنمندان، کارکوونکي، د خواړو برابرونکي، ډریوران او نور کارکوونکي 

شامل وي، او په یوه کال کې له اوو تر اتو میاشتو سفر کوي او په ټول ایالت 

کې د تیاتر ډرامې تررسه کوي. د متاشا یوه اجرا له شپږو تر اتو ساعتونو 

وخت نیيس او پدغو کې د بیالبیلو کټګوریو لپاره لکه ښځو، زړو او ځوانانو 

او نورو  لپاره اجراوې تررسه کیږي، او له یوې سیمې تر بلې یې خوندونه او 

ډولونه یو بل رسه توپیر لري. 
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یکشګانه
د نڅا یوه مشهوره ډارمه چې په کرناټکا کې تررسه کیږي، یکشګانه د کیراال 

په شاميل ولسوالۍ کاسارګوډ کې هم رواج لري. دغه نڅا چې په کاسارګوډ 

کې د څو کلونو په ترڅ کې د معبد د هرن په بڼه تررسه کېده، اوس هم 

پدې سیمه کې د معبد فیستیوالونو په وخت کې د کلتوري پروګرامونو 

یوه اصيل برخه ده. په دودیزه توګه، د یکشګانه اجرا کوونکي په مخ باندې 

ډیر مېکاپ وهي، لویه لنګوټه او په زړه پورې کايل اغوندي څو د کرکټرونو 

شاوخوا د پام وړ احساس منځ ته راوړي. د هندوستان د نورو کلیوايل تیاتر 

بڼو په څیر، د دغه تیاتر کیسې هم په ځانګړې توګه د رامایانا او مهابهارتا 

له افسانو څخه اخیستل کیږي. له یکشګانه رسه په ملګری آرکسټر کې د 

چینګیال ډول او د ایالتالم کوچني ډولک وهونکي هم شامل دي. 

نور ډولونه

ناوتناکي
د دغه تیاتر کور د اوترا 

پردیش او بیهار ایالتونه دي، 

د ناوتناکي تیاتر د موسیقی 

یو پیچلی سیستم لري او 

پدغو کې د دوهه )لنډۍ(، 

چاوبوال )بشپړ شعر( او نور 

شامل دي.

بهاند پرت
د جمو او کشمیر د دودیز 

تیاتر یوه بڼه، په بهاند پرت 

کې یووازې نڅا شامله نده، 

پدغه تیاتر کې دیالوګونو او 

متثیلونه هم شامل دي چې 

د لیدونکو پام را اړوي. دغه 

ډرامه د سیمه ییزو خلکو 

د ورځنې ژوند او نن ورځې 

موضوعګانو په اړه ده. 

کریاال
د هیامچل پردیش دغه تیاتر 

په ټول ایالت کې په بیابیلو 

ډولونه تررسه کیږي. د 

کریاال یوه اجرا په ډول وهلو 

رسه پیلیږي او ډیری وختونه 

پدغه تیاتر کې کمېډي او 

نڅا له کمو شیانو او کالیو 

رسه اجرا کیږي.
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کلتورې ننداري
په ټول هندوستان کې د کلیوايل تیاتر ډیری بڼې د هندوستان د اجرا وړ هرنونو مېراثونه 

څرګندوی دي، او د هرې سیمې ځانګړی خوند پدغو مېراثونو کې خپله برخه لري.

لیکواله: رشباستي مالک

څو کلونو وړاندې د دسمرب میاشت د پای یوه شپه وه او 

زه د بنګال د پشیم میدینيپور ته خپل پالرنې کيل ته په 

سفر تللی وم، او هلته مې د لومړي ځل لپاره د جاترا پاال 

اجرا ولیدله. په هغه وخت کې زه یووازې پدې پوهیدم 

چې دا په آزاده هوا کې د تیاتر یوه اجرا وه چې د لوړ آواز 

موسیقي یې درلوده او هرنمندانو رنګین کايل اغوستي و. 

څرنګه چې زه د خپل پالر په اوږو ناست وم، زما ښاري 

فکر نشو کوالی پدې پوه يش چې دا ټوله خوشايل د څه 

لپاره وه. د لیدونکو آواز هغه وخت چوپ شو کله چې یو 

سړی د پاچا په کالیو کې په ستیج باندې را څرګند شو، 

او د نندارې پاتې برخې بیا په ما باندې هم اغیز درلود او 

تر اوسه مې په یاد ده. 

لکه څرنګه چې د هندوستان لوی هېواد د یو شمیر 

بیالبیلو خواړو کور دی، په ټول هېواد کې د ژبې او 

کلتوري کارونه، د کلیوايل تیاتر بیالبیلې بڼې د اجرايي 

هرن د رنګین دود بیلګې دي چې له یوې سیمې تر بلې 

یو بل رسه توپیر لري. پدايس حال کې چې ځینې یې د 

افسانوي کیسو متثیل کوي، نور بیا د کيل د ورځنې ژوند 

د کارونو متثیل کوي. الندې لدغو څخه مونږ تايس ته 

څلور وړاندې کوو چې تايس یې باید پخپله تجربه کړئ.

جرتا
جرتا د بنګال د کلیوايل تیاتر یوه بڼه ده 

چې تاریخ یې نږدې 16 پېړۍ ته رسیږي. 

دغه تیاتر چې جرتا پاال نومیږي له سندرو، 

او د موسیقی له وسایلو څخه کار اخيل، او 

د هندوستان افسانوي، تاریخي یا ټولنیزو 

موضوعګانو کیسې چې په عرصي ژوند پورې 

تړاو لري خلکو ته وړاندې کوي. د بنګايل 

کلمې “جرتا” مانا سفر ده، او پدايس حال 

کې چې جرتا په اصل کې د موسیقی تیاتر په 

بڼې اجرا کېده، خو په اوس وخت کې د جرتا 

تیاتر د ساده کلمو، ناچمتو شوي دیالوګونو 

او کمېډي شیبو اجرا باندې بدل شوی. 
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کېڼ خوا ته: د کیراال 

کالمندمل په تریسور کې 

زده کوونکې مترین کوي

کښته او مخامخ پاڼه: 

د څیرې حرکتونه د 

موهینیاتم مهمه برخه ده

جوړونکی، شاعر او څو بعدي هرنمند و، او د هغه په 

وخت کې موهینیاتم ډیره وده وکړه.

شاعر والتول نارایان مینون، یو نشینلیست او 

اصالح غوښتونکی چې له 1878 تر 1958 یې ژوند 

کړی، د کیراال د یو شمیر هرنونو پشمول د کتاکايل 

د نڅا ډرامو په بیا راژوندي کولو او عامو خلکو 

ته وړاندې کولو کې ډیره برخه درلوده، خو هغه 

د موهینیاتم په خپریدو کې هم کار کړی دی او 

د کیراال په تریسور کې د هرنونو د مرکز په توګه 

کیراال کالمندمل تاسیس کړی. د کالمندمل یو مرش 

زده کوونکی، کالمندمل کلیانیکويت اما، په 20 پېړۍ 

کې د موهینیاتم په بیرته راژوندي کولو، تررسه کولو 

او ښوونې کې یو ډیر مشهور نوم و. په اوس وخت 

کې، “موهینیاتم یووازې د ښایسته ښځو نڅا نده”. د 

دغي نڅا تررسه کوونکي یووازې د خدایانو له دودیزو 

کیسو څخه شعرونو نه غوره کوي، هغوی د انسانانو 

د عمر زیاتوايل، د ښځو حقونه او د جګړې او سولې 

تکراریدونکي پوښتنو رسه هم کار کوي. د موهینیاتم 

د مشهورو نڅا کوونکو او ښوونکو په منځ کې بهاريت 

شیوجي، دیپتي اومچري بهاال، جایاپربها مینون، 

سونندا نایر، پاالوي کریشنن، ګوپیکا ورما او میتیل 

دیویکا شامل دي.
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نازک سټایل وپېژندل يش، چې د مینې او ښایست 

بڼو استازیتوب لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی. 

د نتیا شاسرتا، بهارتا، د مشهور لیکول په منت 

کې راغيل چې هغه په ځانګړې توګه له ښځینه 

نڅاکوونکو څخه غوښتنه کړې ترڅو پدغه بڼه 

حرکتونه اجرا کړي، ځکه چې د نارینه بدن نيش 

کوالی دغه کار تررسه کړي. کېدای يش په اوس 

وخت کې دغه نظر ونه منل يش، ځکه چې د بدن 

ښایسته کولو مترین په جنسیت پورې تړاو نلري. 

ځکه نو په دودیزه توګه د موهیناتم نڅا د څو پېړیو 

په ترڅ کې د ښځو لخوا تررسه کېده، په اوس وخت 

کې یو شمیر نارینه نڅا کوونکې هم پدغه نڅا کې 

ونډه اخیستې. د دغو نارینو په منځ کې یو هم 

مشهور نڅاکوونکی کې ایم ابو دی، او د راپورونو 

په اساس هغه د موهینیاتم یووازې نارینه مالتړ 

کوونکی ندی چې په 2015 کال کې د دکتورا درجه 

السته راوړې، خو هغه لومړنۍ مسلامن اکادمیک 

هم دی چې دغه درجې ته رسیدلی دی.

موهینیاتم یو پیچلی تاریخ لري، او د اصلیت 

په هکله یې ښکاره موافقه شتون نلري. پدايس 

حال کې چې د دې هرن د نوم په هکله لومړين 

لیکل شوي معلومات د 16 پېړۍ کارونه دي، خو 

پردې هم موافقه شوې چې په 18 او 19 پېړیو 

کې موهینیاتم ته وده ورکړ شوې. مهاراجا سوايت 

تیرونل )1813 - 1846(، د شهزادګانو د ایالت 

حکمران چې د انګریزانو هندوستان په وخت 

کې د تراونکور په نوم پېژندل کېده، یو موسیقی 

د موهییناتم نڅا کوونکې یووازې د خدایانو 

د کیسو شعرونو نه غوره کوي، هغوی د 

انسانانو له ستونزو سره هم کار کوي
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عموماً له یوه سندرغاړې او د خوږې موسیقی له 

یو شمیر وسایلو او ډولونو څخه ترکیب شوی. پدې 

آرکسټر کې د مریدانم په نوم یو دوه رسه ډولک 

هم شته، او د ژیړو فلزو قابونو د موسیقی وسایلو او 

د طولې یا د ویینا تاري موسیقی وسیله او یا هم د 

دواړو موسیقی هم وررسه شتون لري. پدې آرکسټر 

کې د موسیقی یوه مهمه وسیله د شګو ساعت په 

بڼه یو ډولک دی چې په لرګو رسه وهل کیږي. د 

کیراال دودیزه موسیقي د سوپانا سنګیتم په نوم 

پېژندل کیږي. “سوپانا” د یوه زیارت خوا ته د زینو 

په مانا ده. د لیوالتیا بڼې د دغې سندرې ویلو ترشا 

فلسفه له هغه انځور څخه کار اخيل چې یو زیارت 

کوونکی د زیارت زینو کې پورته کیږي ترڅو د هغه 

یوه هیله مند کس متثیل وکړي چې د آسامين موخې 

ته د نږدې کېدلو لپاره ګام په ګام نږدې کیږي. 

موهینیاتم ډیری وختونه د سوپانا سنګیتم موسیقی 

رسه یوځای تررسه کیږي، که څه هم نڅاکوونکې 

د ډیرو لیدونکو د کارناتیک موسیقی هرن هم 

اجرا کوي.

د تیاتر په بڼه د هندوستان د نورو دودیزو نڅاو 

په څیر، د موهینیاتم نڅا ریښې هم د نتیا شاسرتا، 

د سانسکریت د تیاتر هرن ته رسیږي چې تر میالد 

وړاندې 2 پېړۍ او تر میالد وروسته د 2 پېړیو 

تر منځ وختونو ته رسیږي. پدغو کیسو کې کله 

چې مونږ د بیالبیلو حرکتونو چې بیالبیل حرکتونه 

متثیلوي، دا مرسته کوي څو د موهینیاتم تر درجه 

بندی الندې د سټایل په اساس د آرامه، ښایسته او 

کې ام ابو هغه لومړنۍ نارینه مالتړ 

کوونکی دی چې د موهینیاتم دکتورا 

یې السته راوړي ده
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پورته: د موهینیاتم 

نڅاکوونکې د کیراال په 

تیروواننداپورام کې

ښی خوا ته )پورته 

پورته(: د موهینیاتم 

مالتړ کوونکې پاالوي 

کریشنن د یوه تنهايي. 

جپراه مینون
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جذابیت
د ډرامې

د کلکتې د اجرا وړ یو شمیر هرنونو کې موهینیاتم هم راځي، دا د دودیزې نڅا 
یوه بڼه ده چې ښایست، ډرامه او موضوعي ژورتیا رسه یوځای کوي.

لیکواله: انجانه راجن

کیراله د هندوستان په جنوب لویدیځ کنج کې یو 

ایالت دی، کېدای يش یو کوچنی ایالت ښکاره 

يش، ځکه چې د سمندر پرغاړه په نرۍ بڼه پروت 

دی، خو د دغه ایالت بڼه د یو شمیر ډیرو اجرا 

وړ هرنونو کور هم دی. د کیراال د اصيل اجرا وړ 

هرنونو په منځ کې یو هم د موهینیاتم نڅا ده. 

د دغې نڅا نوم عموماً  د “د جادوگرې نڅا” په 

نوم پېژندل کیږي. د نڅا کوونکې د بدن ښایسته 

حرکتونه، د هغې کریمي او طالیي کايل، د هغې 

د آسامين ارواح په څیر جوړه شوې څیره، او د رس 

په یوې خوا کې د هغې ټول شوي ویښتان، چې 

د سپینو ګالنو حلقه هم لري، او لدې نڅا رسه 

په یاد پاته کېدونکې موسیقي، ټول هغه څه دي 

چې دې نڅا ته ظاهري او د اوریدنې هرني ښکال 

ورکوي. د موهینیاتم نڅا د بدن کښته برخې 

ښویدونکي حرکتونه هغه څه دي چې مونږ یې له 

کیراال رسه یوځای ګڼو: پدغو کې د ناریالو اوږدې 

ونې چې د آسامن وریځو په وړاندې حرکت کوي، 

د هغوی نازکې تنې چې د هغوی د پاڼو په څیر 

نرمې دي؛ د عرب د بحیرې د څپو حرکتونه؛ یا د 

په دودیزه توګه د 

موهینیاتم نڅا د 

ښځو لخوا تررسه 

کیږي

کښته او پوره غونډیو، د مېوې ونو شنه باغونه، او 

تاپیوکه بويت یا ربړ ونې راځي. هر هغه ښایسته 

کښته او پورته تلونکی انځور چې یو کس غوره 

کوي او له کیراال رسه ورته تړاو ورکوي، دا د نڅا 

کوونکې د څنګ خوا ته او تاویدونکو حرکتونه، د 

هغې د بدن ښایست او انډول، او د السونو او پښو 

نرم حرکتونه چې ښکاري له یوه حالت څخه بل 

ته حرکت کوي، دې ټولو ته ورته دي.

خو د موهینیاتم نڅا یووازې د ښایست او 

حسن په مانا نده. لکه د هندوستان د نورو نڅاو 

په څیر، دا نڅا هم د کیسو ویلو یو ډرامتیک 

هرن دی او د انسان د احساساتو څیړلو لپاره یوه 

وسیله ده. نڅا کوونکې د خپلو حرکتونو له ټولو 

اصطالحاتو څخه، پشمول د څیرې حرکتونو، د 

السونو پیچلې حرکتونه او د بدن او پښو حرکتونو 

څخه کار اخيل، ترڅو د هغو سندرو شعرونه له 

الرې چې د سندرغاړې لخوا ویل کیږي، لیدونکو 

ته ورسوي.

د موهینیاتم موسیقي هم د دغې نڅا 

جذابیت او اغیز ډیروي. د موهینیاتم آرکسټر 

IP_PASTO_BOOK.indb   28 17/01/18   4:57 pm



نڅا

اکتوبر –  دسمرب 2017   64هند ليد  |      |  

IP_PASTO_BOOK.indb   29 17/01/18   4:57 pm



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N 63اکتوبر –  دسمرب 2017  |      |  

د هریوالب سنګیت سامیالن فیستیوال
ویل کیږي چې دغه فیستیوال په هندوستان کې د 

دودیزې موسیقی ترټولو پخوانی فیستیوال دی، دغه 

فیستیوال په 1875 کې د بابا هریوالب لخوا چې یو پیر 

او د هندوستاين دودیزې موسیقی مالتړ کوونکی و، د 

خپل پیر سوامي تولجا ګیري په یاد پیل کړی. سږکال 

به د دغه فیستیوال 142 برخه د پنجاب د جلندر په 

ښار کې تررسه يش، او دغه فیستیوال د ګیرجي دیوي 

او کیشوري امونکار د یادونو لپاره ځانګړی شوی. 

هرکال له ټول هېواد او له پولو دباندې په زرګونو 

د موسیقی مینه وال دلته راخي ترڅو د مشهورو 

هرنمندانو له ژوندی موسیقی څخه خوند واخيل. د 

راتلونکو هرنمندانو هڅولو او ستاینې لپاره، د رشي 

بابا هریوالب سنګیت پراتیوګیتا د موسیقی سیالۍ 

هم د فیستیوال یوې برخې کې تنظیم کیږي. د 

سیالۍ ګټوونکي بیا یو چانس لري ترڅو په راتلونکې 

فیستیوال کې په اصيل ستیج باندې اجرا تررسه کړي.

د سپتک موسیقی فیستیوال 
د 2018 کال د جنوری له 1 – 13 پورې به د ګجرات 

د احمدآباد ښار به د سپتک د 38 کال د دغه 

موسیقی فیستیوال کوربه ِوي. د دغه فیستیوال 

لومړنۍ برخه په 1980 کال کې د ستار مخکښ 

غږونکې پنډیت راوي شنکر لخوا پرانیستل شوې 

وه. دغه فیستیوال چې د عامه خیریه صندوق 

لخوا تنظیم کیږي، راتلونکی فیستیوال به له 50 

زیاتې برخې ولري او نږدې 200 هرنمندان او 40 

زدکوونکې به پدغه فیستیوال کې برخه ولري، او 

د هندوستان د دودیزې موسیقی ټول ډولونه، لکه 

دهروپد او خیال تو تومري، چې د ګهراناس د یو 

شمیر ډولونو استازیتوب کوي، دغه به ټول تر پوښښ 

الندې ونیيس.

ویل کیږي چې د هریوالب سنګیت 

سامیالن په هندوستان کې د موسیقی تر 

ټولو پخوانی فیستیوال دی
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په راجستان کې د مذهبي پوشکار 

فیستیوال
د مذهبي پوشکار فیستیوال هرکال د دسمرب په 

میاشت کې تررسه کیږي، دغه فیسیتوال د موسیقی 

لیوالو کسانو لپاره یو ډیر ښه تفریحي فرصت دی، 

او د سندرغاړو سندرې، د یوګا ورکشاپونه، تنظیم 

شوې تاًمل، په تنظیم شوي سفر کې د ښار له 

میراثونو څخه لیدنه او نور هم وړاندې کوي. هرکال 

دغه فیستیوال د نړۍ موسیقی له بیالبیلو دودونو 

څخه یو شمیر ميل او نړیوال مشهور اجرا کوونکي، 

صويف، مذهبي، تنهايی سندر ویونکي، کلیوايل او 

دودیزه موسیقي، ټول هغه ښار ته راوړي چې ډیر ژور 

تاریخي او مذهبي احساس لري. په 2017 کې دغه 

فیستیوال ته د ګرامې جایزې وړونکې ډولک وهونکی 

ویکو وینایکرام، او سندرغاړې رشمي اګروال او 

کاویتا سیت هم راغلې و. لبارتوریم پیشني د انجونو 

یوه ډله، له پولنډ څخه د تنها سندرغاړو ډله چې د 

دودیزو او څو غږونو سندرو ویلو لپاره مشهور دي، او 

د سینګهیني څېړنیز مرکز، له نیپال څخه یو سازمان 

چې د هیاملیا د موسیقی او نڅا ساتنې د ودې 

لپاره کار کوي، د نورو اجرا کوونکو په منځ کې یې 

ګډونوال ډیر خوشاله کړل. هرڅوک کوالی يش پدغه 

فیستیوال کې برخه واخيل، خو له میراثونو څخه د 

لیدنې لپاره د نوم ثبتونې ته اړتیا ده.

د ساعت په حرکت 

له پورته: د هریوالب 

سنګیت سامیالن یوه اجرا. 

د متیل نادو په مادوري 

کې د میناکيش په معبد 

کې د دودیزې موسیقی 

یو کانرست. په مذهبي 

پوشکار کې د ناګادا 

ورکشاپ. د هریوالب 

سنګیت سمیالن یوه اجرا

مخامخ پاڼه )له کېڼ 

څخه يش خوا ته(: په 

مذهبي پوشکار کې د باول 

یوه اجرا. دغه فیستیوال 

له میراثونو څخه یوه لیدنه 

هم وړاندې کوي
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کله چې دود

حکمراين کوي
په هندوستان کې د دودیزې موسیقی فیستوالونو پیلیدو رسه، مونږ به لدغو 
څخه د څلورو یوه برخه درته وړاندې کړو چې د هېواد د موسیقی د مېراث 

په کلني ملانځلو کې ډیر په زړه پورې دي

لیکواله: شیلیپې اې سینګ

د هندوستان د موسیقی میراثونو ملانځلو لپاره هرکال 

په ټول هېواد کې د دودیزې موسیقی فیستیوالونه 

تررسه کیږي، لدغو څخه ځینې د فیستیوال په وخت 

کې راځي او نور یې تر ډیري کچې د هرني موخو 

لپاره دي. په کیراال کې د تیرواندوپورام له ښار څخه 

د پنجاب تر جلندر پورې او د ګجرات له احمدآباد 

څخه د بنګال تر کلکته پورې، د هېواد هره سیمه 

د هندوستان د موسیقی د شتمن مېراث درناوی 

کوي، او مشهور مالتړ کوونکې او نوې استعدادونه 

رسه یوځای کوي ترڅو د خپلواکه موسیقی یو په 

زړه پورې ماښام جوړ يش. له احساساتو ډک، په زړه 

پورې دودیزه موسیقي، د موسیقی دغه فیستیوالونه 

د موسیقی د مشهورو هرنمندانو یاد ژوندی سايت، او 

پخواين دود ته درناوی کوي او د هندوستان د اجرايي 

هرن میراث پرمخ وړي. هغه فیستیوالونه چې په 

هندوستان کې د موسیقی موسم پیلوي، لدغو څخه 

د نورو په منځ د څلورو هغو فیستیوالونو لنډیز درته 

وړاندې کوو چې ډیر مینه وال لري.

د ډهيل د دودیزې موسیقی فیستیوال، 
نوی ډهيل

د ډهيل د دودیزې موسیقی اتم فیستیوال د اکتوبر 

په میاشت کې د کامين په تاالر کې تررسه کیږي، او 

د هندوستان استعداد لرونکو سندرغاړو، د موسیقی 

وسایلو غږونکو، او د استعداد لرونکو ځوانو هرنمندانو 

کوربتوب کوي. د سږکال د پنځو وروځو فیستیوال له 

ساهیتیا کاال پریشاد یا د هندوستان کلتوري ادارې او 

د هندوستان حکومت د هرنونو، کلتور او ژبو له ادارې 

رسه یوځای تنظیم شوی و. د پیل په ورځ د پخواين 

دودیز سندرغاړې ګیریجا دیوي د یادونې لپاره ټولو 

کډونکونکو د یوې شیبې لپاره چوپتیا غوره کړه، روسته 

بیا د اپاجي ډرامې لپاره د پدما رشي پروین سلطانې 

لخوا د دغې موسیقی ستاینه وشوه، ځکه چې ګیرجی 

دیوي  ددغې ډرامې لپاره په مینې رسه پېژندل 

کېده، او وروسته بیا د پنډیت آجوی چکربوريت، طوله 

غږونکې آجې پراسانا او د سنتور مخکښ غږونکو ابهای 

سوپوري او بهاجن سوپور هم اجراوې درلودې.
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دی. دغه ځای د دریو دریابونو، نرمادا، سونې او 

جوهیال د رسچینې ځای هم دی. د یوې ریښتنې 

وړې تجربې لپاره د مدهیا پردیش د ګرځندوی 

په هوټل کې پاته شئ او د دریاب ترڅنګ د خپل 

ځان لپاره یو څه وخت پیدا کړئ. د نرمادا د 

دریاب څنډې کې د هندوستان - اومکاریشوار د 

پراته دي. د شیپرا  جیوتیرلینګا 12 مذهبي ځایونه 

د دریاب په څنډو کې اوجاین پروت دی چې د 

هندو له اوه مذهبي ښارونو څخه یو دی.  دغه 

ځای چې ترمیالده وړاندې 600 کلونو ته رسیږي، 

د کومبله د مېلې ځای هم دی، چې د نړۍ یوه 

لویه مذهبي مېله ده، چې په هرو 12 کلونو کې 

یوځل تررسه کیږي.

تفریح مینه د 
د مهیشوار او چاندیري تاریخي ښارګويت په الس 

اوبدل شوي ساریو لپاره ډیر مشهور دي. کله چې 

غواړئ د خپل زړه د خوښې لپاره یو شی وپېرئ، 

دا به ښه وې ترڅو دواړه ښارونه تجربه کړئ، او 

تايس باید په الس د اوبدل، رنګول او د اوبدلو 

دودیزه وسیله له نږدې وګورئ. لدغه ځای څخه 

د اینډورې ښار هم لرې ندی، چې د ډیرو ښو 

خواړو لپاره شهرت لري. د یوه خواړو خوښونکې 

لپاره یوه ورځ تیرول به ښه وې ترڅو د پوها له 

جیلبیو رسه پیل يش او وروسته بیا د منکینو او 

ګاجک شیرینی څخه خوند واخلئ، او وروسته بیا 

د ورځې پای د ښار د خواړو په مشهور مارکیټ د 

رسفا بازار کې تیر کړئ. د خوندورو خواړو لست 

نه متامیدونکی دی، د جوارو او شیدو خواړه، 

د ناریال او جوارو سنبوسې، رسه شوي کچاالن، 

ماهي او سبزي، د لېمو او شیدو څښاک، او د 

سابو دانه کیچري... دا به ښه وې ترڅو د مدهیا 

پردیش یو سفر له ښو ډیرو خواړو رسه پای ته 

ورسوئ.

د یوه خواړو عالقمند لپاره د اینډوري 

په ښار کې یوه ورځ تیرول به ډیر ښه 

وي که د پوها جلیبیو رسه پيل يش
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جوړ کړي. ځنګل او قومي کلتور ته له سفر 

څخه وروسته، بیا خپل ځانونه د مدهیا پردیش 

د طبیعي اوبو په حیرانونکي ځایونو کې ډوب 

کړئ ترڅو ستړیا مو هېره کړئ. د جبلپور له 

ښار څخه یووازې 25 کیلومرته لرې د آس د نال 

په بڼه د اوبو یوځای دی چې د هندوستان د 

نیاګارا آبشار په نوم مشهور دی. په بهیدابهات 

کې دواندهار د بالیود د ډیریو فلمونو لپاره د 

خوښې وړ یوځای دی.

د زیارت کوونکې پرمختګ
که تر تاریخي شیانو او سفر تیر شو، دغه ایالت 

د شخيص او مذهبي روحیه ژوندي کولو لپاره 

هم ډیر شیان لري. امارکنټک چې د ویندهیا 

او ساتپورا د غرونو سلسلو د یوځای کېدو ځای 

دی، د هندو زیارت کوونکو تاریخي مرکز 

پورته: د کانها په ميل پارک 

کې یو پړانګ

مخامخ پاڼه )له کېڼ څخه 

ښی خوا ته(: سبودانه 

کیچري. شیواين دهار د 

اليس هرن یو متخصص، د 

مدهیا پردیش حکومت لخوا 

د اوبدلو دودیزې وسیلې 

حرکتونه ښيي

د څلورو ورځو 
سفر: ګوالیور او 

بنداوګار

1 ورځ
ګوالیور ته راتګ او بیا د ګوالیور 

کاله، جای ویالګانو او رسود ګهر 

ته د میراثونو ځایونو لیدلو ته 

تلل، او بیا د استاد حفیظ خان 

په ویاړ د موسیقی جوړ شوي 

موزیم ته

2 ورځ
له ګوالیور څخه شیوپوري ته 

چې د سینډیا د شاهي کورنۍ د 

دويب پخوانی پالزمینه وه، دغه 

ځای د چرتې ګانو )د شاهي 

کورنۍ ځایونو( لپاره ډیر مشهور 

دی. او بیا وروسته سهار وختي 

ځان اورچها ته ورسوئ ترڅو 

ماښام د بیتوا دریاب په څنډو 

کې تیر کړئ.

3 ورځ 
خجورو ته وختي ځان ورسوئ 

ترڅو معبدونو ته نږدې ملرخاته 

وګورئ. د النورو په جزییاتو رسه 

د معلوماتو لپاره د ټکټ پلورو 

ځای ته څیرمه د ګرځندوی له 

غرفې څخه غږیږ الرښوود په 

ونیسئ. کرایه 

4 ورځ
ورځ په دواندهار او بهیداګهت 

کې تیره کړئ. په ماښام کې د 

دې ایالت د وحيش ژوند د لیدو 

لپاره بهنداوګار ته ورشئ.

د ال نورو معلوماتو لپاره دغه 

وګورئ: ویبپاڼه 

mptourism.com
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دي. د ژمي موسم د سفر کولو موسم دی، دغه 

درې ځایونو د طبیعت عاملانو او د وحيش ژوند 

عالقمندانو ډیر خوښیږي. تايس کوالی شئ 

خپل سفر له بندهاوګار څخه پیل کړئ، چې  

2,000 کله تاریخ لری. دغه ځای د فلسفې او 

شهرت له نظر ډیر اهمیت لري، او دغه ځای د 

یوشمیر په الس جوړ شوي مغارو او نقاشیو کور 

دی. وروسته بیا کانها ته ورشئ، دغه ځای د 

باراسینګها د تورې او طاليي هوسۍ چې بخميل 

ښکرونه لري، کور دی. په پینچ کې، تايس به 

ډیر فرصتونه ولري ترڅو د ګاند له قوم رسه 

اړیکي ونیسئ، او د هغوی د هرن ستاینه وکړئ، 

دیوالونه او دروازې د هغوی د نقاشی پردو په 

څیر دي او د ګاند هرنمندان له ژیړې او تورې 

خټې څخه کار اخيل ترڅو ځانګړې شکلونه 
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نقاشی او تر تاریخ وړاندې د فرانسې د لسکاو 

په مغارو کې نقاشیو ته ډیري ورته دي. او د 

دې ډبرو د هرن له لیدلو وروسته بیا د پچامرهي 

او دایګیري طبیعي مغارو پرشاوخوا  او ویدیشا 

قدم ووهئ. 

او بیا د خاجوراهو لرغوين معبدونه راځي، 

چې د نړۍ ډیر ښه هرنونه متثیل کوي، او د 

ملرخاته او ملر لویده د رسو او طاليي رنګونو په 

وخت کې ډیره ښه تجربه وړاندې کوي. دغه 

او بې  معبدونه ډیري ښایسته مجسمې لري 

سارې دي، او تفکر، مذهب، خپلوي، غیږنیونې، 

پاچاهي او مهمه دا چې جنيس هرن په ځواکمنه 

بیا د سانچي ښایسته  توګه متثیل کوي. وروسته 

او آرامه وړې غونډی وګورئ. که تايس په 

بهوپال کې یاست، چې د دې ایالت پالزمینه 

ده، تايس باید بهوجپور ته ورشی چې ډیر نږدې 

دی، دغه ځای نامتامه هرني کارونه لری. د 

لوی شیوالینک  یو  نامتامه معبد کې  بهوجیشوار 

دی چې )18 فوټه ارتفاع او 7.5 فوټه قطر لري( 

او له یوې ډبرې حکاکي شوی! د دغه ایالت 

د مهندسی په کارونو کې د ګوالیور او اورچها 

تاریخي ښارونه هم شامل دي.  

د طبیعت ډالۍ
په مدهیا پردیش کې ریوا په یوه وخت کې د 

موهن کور و، چې د نړۍ یو ډیر مشهور سپین 

پړانګ دی. کنها، پینچ او بهنداوګار، چې د 

سړک له الرې له یو بل څخه یو څو ساعته مزل 

کې پراته دي، د هندوستان د پړانګانو ډیر ښه 

ساتل شوي ځایونه دي، او دبانس او سال ډیري 

ونې لرې، او پدغه ځای کې د پړانګانو کمیابه 

ډولونه، ایږان، هوسۍ، ماران او الوتونکې ډیر 

مخامخ پاڼه )له پورته کښته ته(: په مدهیا پردیش کې د بهیمبیتکا د ډبرو پناځایونه. د سانچي کوچنی غونډۍ؛ پورته )کېڼ خوا ته او ښی خوا ته(: په بهوپال 

کې د ګاند یو کور. د ګوالیور کاله ته نږدې د جاین تیرتنکراس یا ساتونکي مجسمې

بنداوګار د هندوستان یو ډیر 

ښایسته ميل پارک دی او د فلسفې او 

شهرت له نظره ډیر اهمیت لري
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کې سفر کول
د بهیمبتکا د ډبرې له تاریخي رسپناو څخه د دهوندهار تر 

آبشارونو پورې، د هغو کسانو لپاره چې د ښایسته منظرو، 
خوندورو خواړو، له مذهبي ځایونه څخه  دلیدنو او نورو په 
لټه کې دي، مدهیا پردیش ته یو سفر له ژمې څخه د لرې 

کېدلو یوه ښه الر ده!

لیکواله: شايش پرییا

د هندوستان په زړه

لکه څرنګه چې پرشاوخوا ځایونو د ژمي موسم راځې، 

روښانه، ملریز سهارونه د دې نښه ده چې دغه 

موسم باید په خوب کې ضایع نه يش. کېدای يش 

اوس به هغه وخت وي ترڅو د دې موسم تر عادي 

باورونو تیرشو او خپل نظر د مدهیا پردیش په زړه 

پورې منظرو ته راوګرځوو، دغې منظرې د هر سفر 

تاریخي ځایونو عالقمند، د طبیعت  لپاره، د  کوونکې 

عامل، مذهبي عالقمند، د تفریح مینه وال، هرڅه چې 

ستايس تنده وي، تايس به وکوالی شی د هندوستان 

په دغه ښایسته ځای کې دغه تند له ځانه لرې کړئ. 

تیر بشپړ 
مدهیا پردیش دا توان لري ترڅو تايس تیرې زمانې ته 

یويس. د یونسکو د نړۍ مېراث یو ځای، د بهیمبیتکا 

د د ډبرې رسپناوې د نقاشیو یو پرانیستی نندارتون 

دی چې نږدې 30,000 کاله تاریخ لري! هغه نقاشی 

چې دلته موندل کیږي، د آسرتالیا د کاکادو په ميل 

پارک کې، د کلهاري په دښته کې د ځنګيل انسانانو 
د ګوالیور 

ښایسته کاله
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د کوچ د هودکا په کيل کې استوګنځایونه. 

د بهونګاس په نوم د کيل دودیز کورونه. د 

رآن اوتساو په وخت کې په دهوردو کې د 

ګرځندویانو لپاره ځانګړې خیمې جوړیږي 

او تايس یې پدغه ویبپاڼه کې کتالی شی: 

www.rannutsav.com/package-tour.php

د رآن اوتساو د رنګینو مېلو، 

اوښانو سفرونو، کلیوايل 

نڅاو او نورو په ترڅ کې د 

پېړیو زوړ دود له خوشاله 

ملانځلو رسه یوځای کوي. 

دسږکال برخه چې په نومرب 

کې پیل شوې د 2018 د 

مارچ 4 پورې دوام لري، د 

ال نورو معلوماتو لپاره دغه 

ویبپاڼه وګورئ: 
www.gujarattourism.

com/ fairs-festivals/

cultural-festivals/

rann-utsav
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پورته: د هندوستان د رسحدي ځواکونو ځوانان د رآن اوتساو په وخت کې په 

سینګار شوي اوښانو باندې ګزمه کوي

مخامخ پاڼه: په کوچني رآن آف کوچ کې د امریکايي لګ لګو یو سیل چې په خواړو 

پسې ګرځې. رآن په هندوستان کې د لګ لګو د ځالو جوړولو یوازینی سیمه ده
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پورته: د رآن آف کوچ د یوه کور رنګین بام.  پدايس حال کې چې د ټول کال په ترڅ کې ځمکه ډیره 

سپینه وي، خو هغه خلک چې په رآن کې ژوند کوي ډیر رنګین کايل اغوندي

مخامخ پاڼه: یوه مېرمن په خپل کيل کې په کاليل کارونو کې بوخته ده. د کاليل هرن د ګجرات یو ډیر 

لرغونۍ او مهم دود دی او په کوچ او د خیدا په ولسوالۍ کې له وړو آیینو څخه د دیوال وړې ټوټې جوړیږي
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کوچ په ټوله نړۍ کې د آیینو د ګلدوزی چې 

په دودیزه توګه د مېرمنولخوا ګنډل کیږي ډیر 

مشهور دی
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کېڼ خوا ته: د کوچ ګلدوزي د رابري د خلکو د هرن او 

نساجی کارونه د ودې په حال کې یوه بیلګه ده، دا خلک 

د ګجرات د قومونو ډیر کوچي ژوند لري او تل د کډوالۍ 

په حال کې دي او د خپلو اوښانو او مېږو لپاره د څریدلو 

ځایونه لټوي. د ګلدوزی بڼې عموماً په هنديس شکلونو دي. 

کښته: د رابري قوم یوه مېرمن چې په السونو باندې خالونه 

لري. د رآن آف کوچ وړه سیمه د رابري د ډیریو ډلو او 

بنجارا قوم کور دی.
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رآن اوتساو هغه کلنی فیستیوال دی چې د ګجرات په کوچ کې تررسه کیږي، او 
په هر ژمي کې د ران آف کوچ سپینه شګه په ډیره لیوالتیا او د مېلې په انرژۍ 

رسه متثیلوي. سږکال مونږ تايس ته د هغو خلکو، د سیمې کلتور او روحیه راوړو 
چې شتمن دودیز میراثونه لکه ګلدوزي او د کاليل کارونه لري، او مونږ به د 
طبیعت ډالۍ درناوی هم وکړو ځکه چې دغه سیمه د کډوالو مرغانو او نور 

طبیعي ژوند لپاره کور هم برابروي. 

د رآن څېرې

ښی خوا ته: د یوه 

مېرمن د کوچ د 

هودکا په کيل کې

مخامخ پاڼه: 60 

کلن کميش راباري 

د کې د بهوج کيل 

ته نږدې ژوند کوي
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ټولنیزو دودونو ډیر د هغه فکر دننه خوا ته دی، 

او پدې نړۍ کې د یوه انفرادي کس ژوند مانا په 

لټه کې دی. 

کشیاپ پارو او چندراموخي هم د مؤنث جنس 

د بدلون بیلګې دي. خو لکه د خپلو تیرو په څیر، 

پارو د خپلې مینې په السه ورکولو باندې نه ژاړي، 

او دا غوره ګڼي ترڅو له یوې نوي کورنۍ رسه په 

خوشاله توګه ژوند ته دوام ورکړي. دا ښيي چې د 

تیر اتل او د هغه د “نارینه” هویت اتل په بشپړه 

توګه بدلون موندلی. پارو او چندرا په حقیقت 

کې هغې بیلګې ښيي چې په تیر کې د وختي 

نارینه بیلګو ته راجع کېدلې: هغوی لکه دیوداس 

د تاوتریخوايل او قهر توان لري، او د هغه په څیر 

کمزوري دي، او پرځان ډیر کنرتول لري او ترهغه 

ډیر منطقي دي، رسه لدې چې هغه ډیر نړیوال 

تعلیم هم کړی.

د 21 پېړۍ دیوداس تر خپل تیرو بیلګو 

دواړو ورته او توپیر لري: هغه د نه عمل کولو 

لپاره پېژندل کیږي خو هغه له اخالقي پلوه ډیر 

لوی غمګین اتل ندی، او یو نوی ټولنیز چوکاټ 

تعقیبوي. او په پایله کې دا له مرګ رسه نږدې 

والۍ دی، او کله چې خپلې څیرې ته ګوري پردی 

ورته ښکاري، او دا سبب ګرځي ترڅو دی بله الر 

غوره کړي. دهغه پخوانۍ بیلګې د مرګ احساس 

کرکټرونو په توګه پېژندل شوي، چې تر خپل 

کنټرول زیاتو زورونو ته تسلیمږي )رومان وايي چې 

لکه د دیوداس په څیر نارینه که بخت له هغوی 

رسه ملګری نه وي، هغوی به په بدبختی کې ډوب 

يش، او وبه نيش کوالی څو لدغه وضعیت څخه 

ځان راپورته کړي( خو دیو داس د هغه د له غمه 

ډک پای رسه یو هیله مند کس دی. دا دیوداس 

ژوندی پاته کیږي ترڅو یوه بله ورځ هم وګوري.

په 17 فلمونو کې د دیوداس له رومان 

څخه کار اخیستل د دغه رومان دوامدارې 

غوښتنې استازیتوب کوي

د رسات چندرا چاتوپدهیای 

رومان دیوداس د لومړي 

ځل لپاره په 1917 کې 

خپور شو. له هغه وخته څو 

ځلې په یوشمیر فلمونو کې 

پشمول د پي يس باروا د 

)1935 دیوداس(، د بیمل 

روی )1955 دیوداس(، د 

سنجې لیال بهنسايل )2002 

دیوداس(، او د انوراګ 

کشیاپ )2009 دیوداس( 

فلمونو کې کارول شوی او په 

ډول تعریف شوی.
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ته د هندوستان د یوه عرصي اتل په توګه وکتل 

ويش، د هغه د غمګینی وضعیت په هغو ریښو کې 

پروت دی چې دی نيش کوالی دود له عرصي ژوند 

رسه برابر کړي. دیوداس “د موکرجي د کورنۍ 

ارزښتونو په سیستم کې او دا چې هغه غواړي ردی 

یې کړي، بند پاته دی”، ځکه چې هغه عرصي زده 

کړه لري او د ښار ژوند یې تجربه کړی. لیکوال 

رانجاين مزومدار په خپل کتاب د مببي سینام 

کې چې د دې ښار مستند دی، په ځانګړې توګه 

د 1955 د هندوستان د سینام په چوکاټ کې 

استدالل کوي، “د ښار او کيل ترمنځ تضادونه د 

کډوالۍ عادي نورمونه و،” او دا په هغه وخت کې 

دهندوستان د خپل انځور بیلګې وې، او د هغه 

غمګینی احساس و چې له اوس وخت رسه یې د 

کرکټرونو بوختیا مخه نیوله. د فلمونو متخصصه 

پوجا رانګان هم دغه استدالل مني او وايي چې د 

دیوداس په رشابو اعتیاد “د هغه لپاره د عرصي 

ژوند په وړاندې یو مسکن و” که دا د ښار اناريش 

وه او که د کيل پرځای پاته دودونه و”. 

د راتلونکو څو لسیزو په ترڅ کې، د 1955 

دغه آرامه اتل چې دیلیپ کومار یې متثیل کړی 

و، “عضاليت” مینه ناک اتل ته الر پرانیستله، 

چې شمي کپور یې متثیل کاو، او بیا وروسته 

امیتابچهن ته وسپارل شو چې “یو قهرجن ځوان 

سړی و” او د خان درې ګونې ډله، هغه ځای ته 

راورسیدلو چې یوه اتل بیالبیل ډولونه درلودل، او 

کېدای يش نارینه یا ښځینه وي، او یوه بڼه تر نورو 

ښه نه وه. او د انوراگ کشیاپ د 2009 دیوداس 

هم پدغه چوکاټ کې راتالی يش. دا د 20 پېړۍ 

کیسه د 21 پېړۍ ښاري ژوند ته راوړي، او کېدای 

يش په بیالبیلو بڼو تعریف يش. د کشیاپ دیوداس 

یو شتمن بې موخې ځوان دی او د هغه هندوستان 

دهغه د نیکونو د وخت هندوستان رسه ډیر توپیر 

لري. د کورنۍ د سلسلې له منځه تلل، د جنسیت 

د ونډو بیاکتنه او نورې نړۍ ته په بل ډول کتل 

ټول هغه شواهد دي چې “د موکرجي د کورنۍ 

ارزښتونو” وخت تیر شوی.” دا دیوداس هم د 

توپیر لرونکو احساسونو ترمنځ بند پاته دی. تر 
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کله چې په 1917 کې د بنګال رومان لیکونکي 

سارات چندرا چاتوپادهیای خپل لوستونکي 

دیوداس ته وروپېژندل، د رومان تر پاڼو هاخوا 

چیرته چې هغه د یوه ټولیز ګامين اتل په څیر 

راڅرګند شوی هغه به دا ګامن هم نه و کړی چې 

د هغه له غمه ډک اتل لپاره راتلونکی څرنګه و. 

په 2017 کې دغه رومان 100 کلن شو، او د کلونو 

په ترڅ کې نوې بڼې تکرار شوې، او هر نوی ټوک 

یې د هندوستان د بدلون منعکس کوونکی و. دا 

چې له دغه رومان څخه په 17 فلمونو کې کار 

اخیستل شوی، خپله دا ښيي چې د خلکو په کلتور 

کې ډیر محبوبیت لري، او د دغو فلمونو مهم یې 

د بدلون په حال کې د یوه هېواد، د نارینه نظر 

منل او ردول، مونث والی او اتلويل نظرونه و، خو 

دغه رومان د ټولنیز بدلون له بادونو رسه یوځای 

سفر کړی.

د چتوپادهیای رومان خپلو لوستونکو ته 

دیوداس “د موکرجي د کورنۍ دیوداس په توګه 

ورپېژندي،” او د هغه ارزښت چې د دغې کورنۍ 

استازیتوب کوي، د دغه اتل لوری ټاکي. د 

موکرجي کورنۍ د کیسې په ترڅ دغه اتل د طبقو 

ترمنځ واده او د طبقو ترمنځ ایتالفونه ردوي، او 

نيش کوالی د پارو یا چندراموخي رسه مرشوع تړاو 

ټینګ کړي. کله چې هغه د بلوغ عمر ته رسیږي، 

د هغه د ټولیز وضعیت او د پارو لپاره د هغه 

لیوالتیا د هغه د غمګینې پای سبب ګرځي. هغه 

په خواشینی رسه دغه ته ځواب ورکوي: “پرتا دې 

رشم وي. ته به سبا له نورو رسه څرنګه مخامخ 

يش؟” یو څو ساعتونو وروسته، هغه بیا وړاندیز 

کوي ترڅو تر کوره وررسه والړ يش او دا پدې 

کیسه کې یووازې هغه دوې بیلګې دي چې هغه 

هڅه کوي ترڅو د “ویاړ” نورمونو رسه چې دی 

یې باید په پام کې ونیيس، ورسه مبارزه وکړي. 

هغه وايي، “که یو کس مونږ له یوه ناسم کار رسه 

وګوري، کېدای يش زمونږ لپاره لدغه څخه د وتلو 

یوه الر شتون ولري،” او دغه کیسه په 1955 کې 

د فلم جوړونکي بیامل روی په فلم کې په دقیقه 

توګه راغلې. دغه فلم په یو شمیر بیلګو کې چې 

د دیلیپ کومار لخوا چې په چوپه خوله متثیل 

شوي، د دیوداس په توګه د کورنۍ غړو منفي 

ځوابونه متثیلوي. خو له بل پلوه دغه رومان له 

هغه څخه غوښتنه کوي ترڅو خپل پالر ته غوږ 

ونیيس چې نه غواړي هلته کښیني، او چوپه خوله 

پاته دی او رشمیږي. په رومان کې د ننګونې 

لیوالتیا له پامه غورځېدلې، چې د هغه وخت د 

ټولنې د اخالقو رسه سم کار و. دیوداس بیا کلکته 

ته تښتي، او پارو شاته پریږدي، او له چندراموخي 

رسه آشنا کیږي. 

د روی د 1955 کال کیسې غمګین رضر 

ډیری وختونه د دې سبب شوي ترڅو دیوداس 

د روی د 1955 کال کیسې غمګین ضرر ډیری وختونه د 

دې سبب شوي ترڅو دیوداس ته د هندوستان د یوه عصري 

اتل په توګه وکتل وشي، د هغه د غمګینی وضعیت په هغو 

ریښو کې پروت دی چې دی نشي کوالی دود له عصري 

ژوند سره برابر کړي
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دیوداس
یو اتل بیرته جوړ شوی

د سارات چندرا چتوپادهیای مشهور رومان 100 کلن شو، مونږ په 
هغه څه نظر اچوو چې څرنګه د دغه رومان ټینګار د هندوستان د 

بدلون سفر منعکس کوونکی دی

د پي يس باروا د 

1935 دیوداس یو 

پوسټر

لیکواله: ناندیني دي ترایپايت
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د هغې د مېډالونو ترڅنګ، مارې کوم یو 

شمیر نورې ستاینې هم السته راوړي: هغې د 

پدما شرې او د آرجونا جایزې هم ګټلې

کلونو لپاره ما له ښه خواړو لکه هګیو، ویټامینونو او 

د سهار چای پرته سیايل کوله. ما یووازې د غرمې او 

ماښام ډوډی خوړله، چې پدغو کې یووازې ساده وریجې 

او سبزي شامل و.” پر ستونزو برسیره، دغې سوکو 

وهوونکې تل د السته راغيل فرصتونو په هکله فکر کاوه، 

او نه یې غوښتل دغه فرصتونه له السه ورکړي. هغې به 

خپل پالر تونپا کوم ته ویل، “پریښانه مه اوسئ، زه به 

هیڅکله درته ستونزه جوړه نه کړم. زه به ډیر کار وکړم. 

کله چې نورې انجونې 10 روپی لګوي زه به یوه روپی 

ولګوم.” ټولو هغو کسانو چې منفي فکر کاوه، د هغې 

ارادې، ډیرې هڅې او مهارت د هغوی فکرونه بدل کړل. 

مارې کوم وتوانیدله خپل پالر ته هم قناعت ورکړي چې 

انجونې هم کوالی يش سوکوهنه د یوې موخې په توګه 

تعقیب کړي. د هغې په کورنۍ کې هم لوبغاړې شته، د 

هغې پالر په ځوانۍ کې غېږ نیونکی، او د هغې خاوند 

آنلر، یو فوټبالر و.

د هغې پر مېډالونه برسیره، دغې اراده لرونکې 

سوکوهونکې یو شمیر نور ویاړونه هم السته راوړي. مارې 

کوم د پدما رشي او د آرجونا جایزې، او په 2009 کې د 

راجیو ګاندهي جایزه هم ګټلې دي.

په اوس وخت کې، مارې کوم غواړي ترڅو د هغې 

مېراث د هندوستان سوکوهونکو ته ډیرې جایزې 

راوړي. د مانیپور په النګول کې د ميل لوبو په کمپ 

کې، د مارې کوم د سوکوهنې سیمه ییز بنسټ د 

هندوستان د لوبو ادارې )ایس اې آی( په مالتړ رسه یوه 

اکاډمي پرمخ وړي. د دغې سوکوهونکې په نوم دغه 

بنسټ د هغې او د هغې خاوند لخوا تاسیس شوی، 

ترڅو په شامل ختیځ کې سوکوهنه وهڅوي او د بې وزله 

سوکوهونکو مالتړ وکړي. مارې کوم وايي، “هغه ځوان 

سوکوهونکي چې دغه اکاډمی ته راځي تر هغې انجلی 

چې هندوستان یې د نړۍ په نقشې کې مشهور کړ، اړتیا 

نلري ترڅو په نورو ځایونو کې په الهام پسې وګرځي!
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مخامخ پاڼه: مارې کوم 

د 2014 د جنويب کوریا 

د اینچیون په آسیايي 

لوبو کې د قزاقستان له 

زاهینا شیکیربیکووا، د 

ویتنام له يل يت بنګ او د 

منګولیا له ناندینسیتګیت 

مایاګامردومل رسه

کښته: ماري کوم په 2009 

کې د هندوستان له پخواين 

ولسمرش پراتیبها پتیل څخه د 

راجیو ګاندهي کهیل رتنا جایزه 

السته راوړي پهال کې د مترین 

په وخت کې

نریندرا مودي

د هندوستان صدراعظم

ام يس مارې کوم

د هندوستان سوکوهونکې

د آسیا د ښځو 

د سوکوهنې د 

کنفیدراسیون په اتلولۍ 

کې د طال مېډال ګټلو 

لپاره هندوستان ستا په 

السته راوړنو ویاړي

یو سوکوهونکی 

باید هوښیار وي. یو 

سوکوهونکی باید قوي 

وي. خو اصل شی 

اراده ده

وځلیږي. ماري کوم د 1843 مجلې رسه په مرکه کې وايي، 

“یوه سوکوهونکي باید هوښیاره وي. یوه سوکوهونکې باید 

قوي وي، خو اصيل شی اراده ده.” د هغي اراده د تل په 

څیر قوي وه او هغې وکوالی شول څو د آسیا د ښځو د 

سوکوهنې د کنفیدراسیون د اتلولۍ په 48 کیلوګرام کې د 

کوریا کیم هیانګ مې ته 5 – 0 ماته ورکړې، دغه اتلوايل 

د ویتنام د هوچي مین په ښار کې تررسه شوې وه، او 

صدراعظم نریندرا مودي د هېواد په استازیتوب هغې ته 

مبارکې ورکړه، او ویې ویل: “مارې کوم تا ته دې مبارک 

وي چې د آسیا د ښځو د سوک وهنې د کنفیدراسیون په 

اتلولۍ کې دې د طال مېډال وګاټه. هندوستان ستا په 

السته راوړنې ویاړې.”

دي سوک وهونکي دغه بریا هغو کسانو ته ډالۍ کړه 

چې دهغې ترشا والړ و، پدايس حال کې چې نورو د هغې پر 

تجربو او وړتیا باندې شک درلود. هغې وویل، “ترڅو چې 

زه ډیر مترین کوم او زما بدن تیار وي، زه کوالی شم هرې 

سوک وهونکې ته ماته ورکړم. را مخ ته یې کړئ.” د هغې 

کورنۍ پدغو کلونو کې د هغې مالتړ ته دوام ورکړی. 

مارې کوم وايي، “ کله چي ما سوکوهنه پیل کړه، دا 

یو ستونزمن کار و او ما باید ډیره هڅه کړې وای. د پنځو 
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د شامل ختیځ د

هغه د بریاو د ویاړ په الر کې د خپلې ارادې د ځواک له الرښوونو څخه کار اخيل، د 
هندوستان سوک وهونکې ام يس ماري کوم یوځل بیا د 2017 د آسیا د ښځو د سوک وهنې 

د کنفیدراسیون په اتلولۍ کې خپل پنځم مېډال وړلو رسه تاریخ جوړ کړ

لیکوال: پرییاناش

بریاو شهزادګۍ

په نړۍ کې ډیرو کمو لوبغاړو د ماري کوم په څیر السته 

راوړنې لري، او اوس هم په ټولو ستونزو برسیره، السته 

راوړنو ته دوام ورکوي. د دغيس لوړې کچې السته 

راوړنو دوام لپاره یو کس باید ډیر فکري او فیزیکي 

ځواک ولري، او ماري کوم هم خپلو بریاو ته دوام 

ورکړی. د سږکال په نومرب کې، دغې سوک وهونکي د 

آسیا د ښځو د سوک وهنې د کنفیدراسیون په اتلولۍ 

کې خپل پنځم د طال مېډال یووړ. د مارې کوم راتلونکې 

موخه د 2018  د آسټرالیا په ګولد کوسټ کې د 

کامنولیت لوبو کې او بیا د 2020 د توکیو د اوملپیک په 

لوبو کې د طال ميډالونو ګټل دي.

د نړې پنځه ځلې اتله، ماري کوم په نړې کې یووازې 

هغه ښځینه سوک وهونکې ده چې د نړۍ په شپږو 

اتلولۍ کې مېډالونه ګټيل او د هندوستان یووازېنی 

سوک وهوونکې ده چې د اوملپیک مېډال یې وړی دی. 

دا د هغې د ارداې قوت دی څو پدغه برخه کې ښه 

کېڼ خوا ته: ام يس ماري 

کوم د 2011 د لندن د 

اوملپیک آزموینې سیايل کې 

د آرجنتاین پاوله بیاویدیز په 

سوک وهي

مخامخ پاڼه: مارې کوم 

د ایمپهال کې د مترین په 

وخت کې
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بندرونو کې له سیمه ییزو خلکو رسه د سمندري بادواين 

بېړیو سفر هڅولو په هکله هم خربې کوي. د حکومت 

د رسچینو په اساس، د ناویکا ساګار پریکراما له ميل 

پالیسی رسه سم کار کوي ترڅو د ښځو ځواکمن کولو 

لپاره د هغوی پوره ځواک ترالسه يش. د دغه کار بله 

موخه دا ده څو “ناري  شکتي” )د میرمنو ځواک( د 

نړۍ په کچې راڅرګند کړي او د هندوستان میرمنو پر 

وړاندې د ټولنو چلند بدلون رسه مرسته وکړي. 

د آی این اس تریني د هندوستان د سمندري 

ځواکونو دویمه سمندري بادواين بېړۍ ده چې د ګوا په 

دیوار کې جوړه شوې. دغه بېړۍ ډیره لومړنۍ مشهورې 

بېړۍ مهادي ته ورته ده، چې تر اتو کلونو وړاندې جوړه 

شوې وه. د دې وروستی بېړی په سفرونو کې د 2009 

کال د هندوستان په تنهایی رسه د نړې کرې پرشاوخوا 

د کپتان دیلیپ دوندي )متقاعد( سفر او په 2013 کې 

د قومندان ابهیالش تامي لخوا د لومړين په تنهایی او له 

مرستې پرته د نړۍ پرشاوخوا له متېدلو پرته سفر و. د 

56 فوټه آی این اس وي تریني چې ټوله په هندوستان کې 

جوړه شوې د 2017 په پیل کې د هندوستان سمندري 

ځواکونو ته په دنده وګامرل شوه او په هندوستان کې 

د جوړ شوي نوښت په توګه نندارې ته وړاندې شوه. د 

هندوستان سمندري ځواکونه څلور بادوانې بېړیو څخه 

کار اخيل چې کوالی يش په سمندر کې په دنده وګامرل 

يش. پدغو څلورو کې تارانګیني، سودراشیني، مهادي، او 

تریني شامل دي، چې ټولې څلور د ګوا د بېړۍ جوړولو په 

بندر کې جوړې شوې. د هندوستان سمندري ځواکونه 

هڅه کوي څو په سمندر کې بادواين بېړۍ چلونه بېرته 

راژوندی کړي، او څلور نورې 40 فوټه عرصي سمندري 

سیالۍ کوونکې بادوانې بېړۍ به هم په دندو وګامري. 

بریدمنه آیشواري بوداپتي په خپل بالګ کې په ښه 

توګه جمع بندي کړې: “په پایله کې مونږ بیا د سمندر د 

هرې مبارزې پر وړاندې چمتو یو، مونږ تل بیداره یوو، او 

په لرې واټن کې د ټیتې کچې تورو وریځو آسامن پوښلی، 

چې مونږ ته دا وايي چې بیداره اوسۍ!”

ناویکا ساګر پریکراما د ملي پالیسیو سره سم 

د مېرمنو پخپل ځان بسیا کولو لپاره د میرمنو 

پوره ځواک السته راوړلو لپاره کار کوي

حقیقت پاڼه
دا د نړۍ پرشاوخوا د هندوستان د ټولو 

مېرمنو لومړنۍ یو ټیم دی.

د دغه څیړنیز سفر موخې دا دي څو په 

بېړۍ کې د ژوند لپاره د مېرمنو انرژي 

لوړې کچې ته ورسوي.

د دغه سفر نورې موخې دا هم دي څو په 

وطن کې د جوړې شوې د آی این اس وي 

تریني سفر کولو رسه په هندوستان کې 

جوړ شوی نوښت نندارې ته وړاندې کړي.

له سیمه ییزو خلکو رسه اړیکي: لکه څرنګه 

چې د دغه څیړنیز سفر موخې دا دي څو 

په سمندر کې بادواين بېړۍ چلوونه او د 

سفرکولو روحیه وهڅوي، دغه ټیم په یو 

شمیر بندرونو کې په هراړخیزه توګه له 

سیمه اییزو وګړو رسه اړیکي ونیيس.

د دغه څیړنیز سفر په هکله نوي معلومات 

کوالی شئ پدغه بالګ کې تعقیب کړئ: 

parikrama123.blogspot.in
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تیرو دوو کلونو په ترڅ مونږ په ذوحیاتین بدل شوي یو، 

او زمونږ خوښیږي کله چې مونږ بیرته سمندر ته ځو، په 

حقیقت کې مونږ سمندر ته ځانونه تسلیموو او د تریني 

بېړۍ زمونږ ژغورنکې ده.” 

سیتارامان د بېړۍ د سفر تر پیلولو وړاندې وویل، 

“په نړیواله کچه زمونږ مېرمنې به د هغه يش لپاره 

وپېژندل يش چې د نړۍ نورو سمندري ځواکونو یې 

په اړه فکر هم ندی کړی.” “زه د هندوستان سمندري  

ځواکونو او د استادانو ستاینه کوم چې دغه باجرٔته 

مېرمنې یې هڅولې او روزلې دي.”

دغه سفر پنځه پړاونه لري او د آسرتالیا د فریمنتل، 

د نوي زیالند د لیټلنت، د فاکلند د پورت ستنيل، او د 

سویيل افریقا د کیپټاون په څلورو بندرونو کې به لنګر 

اچوي. مته کیږي چې دغه ټیم کله چې هغوی له ورته 

بندر څخه په سفر پیل وکړ، له نږدې 165 ورځو وروسته 

به د 2018 په اپریل کې ګوا ته بیرته راستون يش. د 

آی این اس وي تریني مرشي بریدمن قومندان وارتیکا 

جويش کوي، او د ټیم غړي بریدمن قومندانان پراتیبا 

جموال او پی سوايت، او بریدمنان اس ویجپايي دیوي، 

يب آیشواریا او پایل ګوپتا دي. 

د دغه ماجرايي سفر ترڅنګ، د هندوستان د هوا 

پیژندنې ادارې )آی ام ډي( د دقیقې هوا پیژندنې 

لپاره هم، دغه ټیم د هوا پیژندنې مالومات، سمندري 

او د سمندري څپو په هکله نوي مالومات راټولوي او 

مالومات نوي کوي.

دغه ټیم د سمندري ککړتیا څارنه هم کوي او په 

د ساعت په حرکت له 

کېڼ خوا څخه: د بریدمنې 

قومندان وارتیکا جويش په 

مرشۍ، د تریني د ټیم په 

ترکیب کې قومندانان پراتیبا 

جموال او پی سوايت، او 

بریدمنان ایس واجپايي دیوي، 

پی آیشواريا او پایال ګوپتا 

شاملې دي. 

ټیم تریني د نوي زیالند په 

لیټلنت کې 

مخامخ پاڼه: د دفاع وزیر 

نیرماله سیتارام، نویکا سګار 

پریکراما په بیرغ رسه پیلوي
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په 165 ورځو کې د

نړۍ پرشاخوا
ناویکا ساګار پریکراما د هندوستان د شپږو ټولو مېرمنو ټیم یوه لومړنۍ 

هڅه ده څو په یوې بادوانې بېړۍ کې د نړۍ پرشاوخوا سفر وکړي

“ځکه نو مونږ یوځل بیا د سفر په دویم پړاو کې یو، چې 

یوه نامالوم لورې او د طبیعت خوا ته د ایامندارۍ یو بل 

ګام دی، یانې بیرته په هغه ځای کې یو چې مونږ وررسه 

تړاو لرو...” دا خربه په یوه بالګ کې آیشوریا بوداپايت د 

هندوستان د سمندري ځواکونو یوې بریدمنې، او د ناویکا 

ساګار پریکراما یوې غړې کړې ده، دا د هندوستان د مېرمنو 

لخوا هغه لومړنۍ هڅه ده څو د نړۍ د کرې پرشاوخوا په 

بادواين بېړۍ کې سفر وکړي. د 2017 کال د سپتمرب په 10، 

نیرماال سیتارام د هندوستان د فاع وزیرې له ګووا څخه د آی 

این اس وي تریني )د هندوستان د سمندري ځواکونو بېړۍ( 

سفر د بیرغ ښورولو رسه پیل کړ.

بریدمنې بوداپايت د نومرب په 10 د خپل سفر په هکله 

په خپل بالګ کې یوه په زړه پورې لیکنه کړې وه، دغه 

لیکنه دوې اونۍ وروسته لدې شوې کله چې د آی این اس 

وي تریني بېړۍ د نوي زیالند کرایستچرچ ته نږدې په 

یوه بندر کې لنګر کړی وه. “دغه پوښتنه تل له مونږ څخه 

پوښتل کیږي: په سمندر کې دومره ډیر وخت تیرول څرنګه 

احساس لري؟”. “په ما باور وکړئ، ما ته هیڅ بل شی دومره 

آرامۍ او سوله نيش راوستالی لکه کله چې زما په شاوخوا 

اوبه شتون ولري، او کله چې زه د  آسامن او سمندر ترمنځ 

د آی این اس ترینيملر خاته او ملر لویده ګورم، په ښکاره توګه ویالی شم چې د 

IP_PASTO_BOOK.indb   61 17/01/18   4:59 pm



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N 31اکتوبر –  دسمرب 2017  |      |  

مهمو پرمختګونو او دوامدارې سولې راوړلو لپاره 

مهم وګڼل.

د اتصال په هکله
صدراعظم نریندرا مودي او ولسمرش ارشف غني د 

دواړو هېوادونو ترمنځ د هوايی پروازونو د یوه دهلیز 

جوړیدو د اهمیت ستاینه وکړه او دا یې د هندوستان 

مارکېټ ته د افغانستان بزګرانو د الرسسۍ لپاره یوه 

مهمه الر وګڼله. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت 

په یوه اعالمیه که راغيل چې د هندوستان حکومت د 

هغه مهم ګام ستاینه کوي چې د چابهار بندر عملیايت 

کېدلو رسه د افغانستان د “سوداګرۍ او ترانزیت 

لپاره نوي فرصتونه” برابر شوي. د هندوستان حکومت 

“یوځل بیا پردې ټینګار کړی ترڅو د اتاري د تالشۍ په 

پوسته کې د افغانانو له الریو څخه توکي هندوستان ته 

او بیرته یې هلته راوړي.”    

دوامداره همکاري
د بهرنیو چارو وزارت اعالمیه وايي، “د سپتمرب په 

میاشت کې صدراعظم نریندرا مودي وویل چې 

هندوستان له افغانستان رسه خپلو اړیکو ته ډیر 

لوړ لومړیتوب ورکوي او ژمنه یې وکړه ترڅو د 

افغانستان له حکومت او خلکو رسه خپل مالتړ ته 

دوام ورکړي. د ولسمرش ارشف غني د سفر په ترڅ 

کې، صدراعظم نریندرا مودي یوځل بیا خپله ژمنه 

د دواړو مرشانو د اعالمیې په هکله تکرار کړه او 

دواړو مرشانو موافقه وکړه ترڅو “له سیمه ییزو او 

نړیوالو ملګرو رسه له نږدې کار وکړي، او له هغوی 

رسه په بیالبیلو نړیوالو غونډو کې مشوره وکړي، 

کارونه همغږي کړي او همکاري وکړي، او موخه دا 

ده ترڅو افغانستان د یوه باثباته، سوله ییز، متحد، 

پرمختللی، سوکاله او د ټولو وګړو لپاره د هېواد په 

توګه رس راپورته کړي.
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مهارتونو لوړولو پروژې کېدای يش په افغانستان 

کې له اقتصادي پراختیا او اغیزمنې حکومتوالۍ 

رسه مرسته وکړي.  

د دهشتګردۍ پروړاندې دریدل
په نوي ډهيل کې د وینا په ترڅ کې، ولسمرش غني 

د هندوستان ختیځ ګاونډي ته مشوره ورکړه ترڅو 

د طالبانو په څیر دهشتګردو ډلو څخه مالتړ کول 

پای ته ورسوي، او د دغو ترمنځ پریکړه وکړي چې 

په دولتي مالتړ د دهشتګردۍ فعالیتونه پای ته 

رسوي یا دې د بنسټ پالو تاوتریخوايل پایلو په مته 

اويس. د افغانستان ولسمرش د هېوادونو د اتصال 

موضوع باندې هم خربې وکړې، او ویې ویل که 

پاکستان د هندوستان او افغانستان ترمنځ وصلیدو 

ته اجازه ورنکړي، افغانستان به هم د چین او 

پاکستان په دهلیز کې برخه وانخيل.   

ولسمرش غني اضافه کړل، “دننه په کور 

کې زمونږ چلند له سولې رسه دا ده څو سوله 

دافغاستان په مرشې د پروسې له الرې خپله 

کړو”. د هندوستان مرشتابه له دغې وینا څخه 

او پایلو څخه خپل هراړخیز مالتړ څرګند کړ، او 

یوځل بیا یې پدغه هېواد کې د مذاکرې له الرې 

له هغې سیايس پخالینې څخه خپل مالتړ څرګند 

کړ چې د افغانانو په ملکیت، دافغانانو تر کنرتول 

الندې او د افغانانو په مرشي وي. دواړو مرشانو د 

دولت په مالتړ د خوندې ځایونو پر له منځ وړول، 

او په ټولیزه توګه د تاوتریخوايل او دهشتګردۍ 

غندنې باندې ټینګار وکړ، او دغه کارونه یې د 

کېڼ خواته او مخامخ 

پاڼه: د افغانستان 

ولسمرش هندوستان 

ته د یوې ورځې رسمي 

سفر لپاره نوي ډهيل 

ته راغی

دواړو مرشانو پردې ټینګار وکړ چې 

تاوتریخوايل او دهشتګردی ته نه 

ویل د پرمختګ او دوامدارې سولې 

لپاره مهمه الر ده
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جغرافیايي سیايس ستونزو برسیره دوام لري او دا 

د دواړو هېوادونو د ګټو او په سیمه کې د سولې 

لپاره یوه ښه هڅوونکې نښه ده. 

د سرتاتیژی جوړول
د هندوستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ال 

ځواکمن کولو لپاره، د 2017 په اکتوبر کې د 

افغانستان ولسمرش محمد ارشف غني هندوستان 

ته په یوه دوه ورځنې سفر راغی. د ولسمرش 

ارشف غني او صدراعظم نریندرا مودي ترمنځ 

دوه په دوه هراړخیزه خربې تررسه شوې. دواړو 

مرشانو یوځل بیا د دواړو هېوادونو ترمنځ پر 

سرتاتیژیکې ملګرتیا باندې ټینګار وکړ، او د 

دواړو هېوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د دوو 

اړخیزو سفرونو، پشمول د 2017 په سپتمرب کې 

هندوستان ته د افغانستان د اجراییه ریس ډاکټر 

عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر رباين، 

او د 2017 په اکتوبر کې د ميل امنیت سالکار 

سفرونو د پایلو ارزونه تررسه کړه. 

دواړو مرشانو موافقه وکړه ترڅو د نوي 

پراختیا ملګرتیا، چې د 2017 په سپتمرب کې 

د سرتاتیژيکي ملګرتیا شورا په غونډه کې 

پیل شوې، د هندوستان او افغانستان ترمنځ 

د همکاریو زیاتولو په لور یو مهم ګام دی. د 

هندوستان لخوا یو شمیر مرسته شوې پروژې 

پشمول د کرنې، روغتیا، ښوونې، زیربنا او د 

کېڼ خوا ته: افغان 

ولسمرش ارشف غني  د 

هندوستان د بهرنیو چارو 

له وزیرې سوشام سواراج 

رسه لیدنه کوي

مخامخ پاڼه: ولسمرش 

غني او د هندوستان 

صدراعظم نریندرا مودي

د رسمي سفر په ترڅ کې، د ولسمرش 

غني او صدراعظم نریندرا مودي 

ترمنځ هراړخیزې خربې تررسه شوې

IP_PASTO_BOOK.indb   64 17/01/18   4:59 pm



همکاري

اکتوبر –  دسمرب 2017   28هند ليد  |      |  

د 2017 د اکتوبر په 24 هندوستان ته د ارشف غني د رسمي سفر په ترڅ کې، د افغانستان 
ولسمرش ارشف غني او د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي د دوو هېوادونو ترمنځ 

دوامداره دوه اړخیزه همکاري نوره هم ځواکمنه کړه.

لیکوال: ډګر جرنال کامل داور

د مالتړ کولو ژمنه

افغانستان د یوې اوږدې مودې لپاره له هندوستان رسه خپلو دوو 

اړخیزو ښو اړیکو ته دوام ورکړی. د تیرو څو لسیزو په ترڅ کې 

دغه هېواد په یو شمیر برخو کې له ډیرو ستونزو رسه مخامخ و، 

هندوستان ژمنه کړې څو په هره ممکنه توګه چې کېدای يش لدې 

هېواد رسه مرسته وکړي. د امریکا او د نړیوال امنیتي ځواکونو 

)آیساف( لخوا د دوامدارې آزادی د عملیاتو له پیل څخه وروسته، 

هندوستان لدغه هېواد رسه د رښتینې عدم مداخلې پالیيس 

غوره کړې. د دوو هېوادونو ترمنځ دغه دوستانه اړیکې د سیمې 
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د بلجیم پاچاه فیلیپې او ملکه متیلدا، د هندوستان 

د ولسمرش رام نات کوویند په بلنه د 2017 د 

نومرب له 5 – 11 د اوو ورځو لپاره په یوه رسمي سفر 

هندوستان ته راغلل. له هغوی رسه شپږ وزیران او 

د سوداګرۍ یو هیت هم مللګری و چې پدغو کې د 

بلجیم د نږې 90 رشکتونو ریسانو، د 13 اکادمیک 

د بلجیم پاچاه او ملکه

بنسټونو مرشانو او د 30 رسنیو هیتانو ګډون 

درلود. دا چې 2017 کال د دوو هېوادونو 

ترمنځ د 70 کلونو دپلوماتیکو اړیکو کال دی، د 

دغې لیدنې موخه دا وه ترڅو د هندوستان او 

بلجیم ترمنځ سیايس او اقتصادي همکاریو ته 

نوره هم پراختیا ورکړ يش. 

د شاهي کورنۍ د دغې جوړې سفر له 

اګرې څخه پیل شو او د نومرب په 7 په راشرتا 

پتي بهاون کې د پاچاه په ویاړ رسمي مراسم 

تررسه شوو. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې 

سوشام او د ولسمرش مرستیال ایم وینکایا نایدو 

هم د هغوی د سفر په ترڅ کې له پاچاه او 

ملکې رسه د هندوستان په پالزمینه کې لیدنې 

تررسه کړې، او په حیدرآباد کې له نریندرا 

مودې رسه لیدنه او د هغوی په ویاړ میلمستیا 

تنظیم شوې وه، چې د هندوستان ولسمرش رام 

نات کوویند یې کوربه و. 

کېڼ خوا ته: د بلجیم 

پاچاه فیلیپې او 

ملکه متیلدا په نوي 

ډهيل کې د ترشیفاتو 

مراسمو په ترڅ کې

کښته: پاچاه فیلیپې 

د نوي ډهيل، د 

هندوستان په دروازه 

کې په امر جوان 

جیويت باندې د ګالنو 

ګېډی ږدې
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چارلز فیلیپ آردر جورج، د ویلز شهزاده او د هغه 

مېرمن د کورنویل شهزادګی، د 2017 د نومرب له 8 – 

10 د دوو روځو په رسمي سفر هندوستان ته راغلل.

د دغه دوه ورځنې سفر موخه دا وه ترڅو د دوو 

هېوادونو ترمنځ دوه اړخیزې همکاری نورې هم 

پراخې يش، د دغه سفر په ترڅ کې شهزاده چارلز 

د هندوستان له صدراعظم نریندرا مودي رسه په یو 

شمیر بیالبیلو موضوعګانو باندې پشمول د 2018 

په اپریل کې په انګلستان کې د کامنویلت هیوادونو 

د مرشانو غونډې په هکله خربې وکړې. دواړو غاړو 

پردې احتامل هم موافقه وکړه ترڅو په کامنویلت کې 

هندوستان ته لویه ونډه ورکړ يش.  

شهزاده چارلز پدايس حال کې چې د انګلستان 

په سفارت کې میلمنو ته وینا کوله، د انګلستان او 

هندوستان ترمنځ یې داړیکو ستاینه وکړه او وګړې یې 

د ویلز شهزاده
وهڅول ترڅو د کامنولیت “تنوع” درناوی وکړي. 

هغه وویل، “دغه تنوع باید وملانځل يش او د دې 

لپاره یې درناوی ويش چې زمونږ د هویت مرکز او د 

استوګنې احساس ځای دی، خو که زه دا ویالی شم 

ځکه چې کامنویلیت مونږ ته زمونږ د وخت دننګونو 

لپاره د حل الرو هیله ده.”

شهزاده چارلز او شهزادگی کامیال به نوي 

ډهيل کې یوه شپه پاته شوو، او پدغه ځای کې د 

هندوستان له دروازې څخه لیدنه وکړه، او د ډهيل 

د یادګار په ځای کې چوپتیا غوره کړه. هغوی د 

ښوونځي زده کوونکو په غونډو کې برخه واخیستله، 

د سوداګرۍ له مرشانو او د ښځو ټکيس ډریورانو 

له یوه رشکت رسه یې خربې وکړې، او د صدراعظم 

مودي په کوربتوب یې د ماښام په یوې ځانګړې 

میلمستیا کې ګډون وکړ. 

صدراعظم نریندرا 

مودي له شهزاده 

چارلز او شهزادګی 

کامیال رسه
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د بهوتان پاچاه جیګمې منګیل وینګچوک او د هغه 

مېرمن ملکه جیستون پیام وینګچوک او د هغوی 

زوی، شهزاده جیګمې وینچګچوک، د 2017 د 

اکتوبر له 31 د نومرب تر 3 هندوستان ته د څلورو 

ورځو سفر لپاره راغلل. د هندوستان ولسمرش رام 

نات کوویند او صدراعظم نریندرا مودي د هغوی 

په ویاړ د ماښام میلمسیتا کوربتوب وکړ، او د 

پاچاه وینګچوک د شاهي کورنۍ د سفر په ترڅ 

له هغه رسه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې 

سوشام سواراج، د ولسمرش مرستیال وینکایا نایدو 

د بهوتان پاچاه او ملکه

د هندوستان 

صدراعظم نریندرا 

مودي له پاچاه 

جیګمې خیسار منګیل 

وینګچوک رسه

او یو شمیر وزیرانو هم له پاچاه وینګچوک رسه 

لیدنه وکړه.

دواړو مرشانو په یو شمیر مهمو دوو اړخیزو 

موضوعګانو باندې خربې وکړې. دواړو مرشانو پدې 

هم موافقه وکړه ترڅو په 2018 کې د دواړو هېوادونو 

ترمنځ د رسمي دپلوماتیکو اړیکو تاسیس پنځوس 

کلونه وملانځې. د هندوستان ولسمرش د بهوتان پاچاه 

او ملکې ته بلنه ورکړه ترڅو د پنځوس کلونو ملانځلو 

کال په ترڅ کې هم هندوستان ته سفر وکړي. پاچاه 

وینګچوک په ډیرې مننې رسه دغه بلنه ومنله.
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له شاهي
کورنیو رسه لیدنې

په 2017 کې هندوستان د دریو شاهي کورنیو د لیدنو 

په ترڅ کې د دوستی یوه ډیره ښه فضا درلوده. پاچاه 

جیګمې خیسار منګیل ونګچوک، ملکه جیتسون پیام 

وینګچوک او د هغوی زوی، شهزاده جیګمي منګیل 

وینګچوک له تود ښه راغالست رسه هوايي ډګر 

ته راغی او د سفر په ترڅ کې هغه د دوو ګاونډیو 

هېوادونو ترمنځ د ډیر ښه دولتي دوه اړخیزو اړیکو 

ستاینه وکړه. پاچاه وینګچوک پردې هم خربې وکړې 

ترڅو په بیالبیلو برخو کې د دوو هېوادونو ترمنځ 

دوه اړخیزه بې سارې همکاری نورې هم ځواکمنې 

يش. د بلجیم پاچاه فیلیپې او ملکې متیلدا لکه 

څرنګه چې هغوی د اوو ورځو لپاره په هندوسنت کې 

سفرونه وکړل، هم ورته څرګندونې درلودې، او هغوی 

د هندوستان ډیری برخې ولیدلې او د هندوستان 

له صدراعظم نریندرا مودې رسه یې په بیالبیلو دوه 

اړخیزو برخو کې لکه د دهشتګردۍ پروړاندې د 

مبارزې، سوداګرۍ او پانګونې، د هندوستان او اروپا 

ترمنځ د اړیکو، د اقلیم د تودوايل رسه د مبارزې 

او نورو برخو کې خربې درلودې. شهزاده چارلز او 

شهزادګی کامیال، کله چې هغوی هندوستان ته راغلل 

د هغوی په ویاړ د ماښام میلمسیتیا لپاره صدراعظم 

مودي د هغوی کوربه و، او له هغوی رسه یې د اقلیم 

د بدلون، دوامدارې پراختیا او اقتصادي همکاریو په 

برخو کې خربې وکړې. 

د 2017 په نومرب کې هندوستان د دریو شاهي کورنیو د لیدنو کوربه و: د بهوتان ملکه او 
شهزاده، د ویلیز شهزاده او د کورنویل شهزادګی، او د بیلجیم پاچاه او ملکه
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هېوادونو د دودیزې انرژۍ رسچینې د تجدید وړ 

انرژې رسه د بدلولو په برخه کې پرمختګ کړی.

اړیکي کلتوري 
پدايس حال کې چې د خلکو ترمنځ په اړیکو باندې 

ایټالیا  یې ټینګار کړی، صدراعظم جینتیولیني په 

کې د هندوستاين وګړو شتون په اړه خربې وکړې 

او د ایټالیا په اقتصاد کې د هغوی ونډه وستایله. 

صدراعظم نریندرا مودي بیا د ایټالیا حکومت د هڅو 

ستاینه وکړه چې په ایټالیا کې د هندوستاين وګړو 

ځای پرځای کېدلو کې هڅې کړې ترڅو له ایټالیوي 

ټولنې رسه په ښه توګه یوځای يش. دواړو مرشانو “د 

لرغون پېژندنې او کلتوري میراث د ارزښت ورکولو 

اهمیت” په اړه خربې وکړې، او د دغو مرياثونو د 

ساتني لپاره یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اغیزمنو 

کارونو او ساینيس تخنیکونو تبادلې ستاینه وکړه.

صدراعظم جیتیولیني، د 2017 د یوګا ورځې 

لپاره صدراعظم نریندرا مودي ته د هغه د 

بریالیتوب لپاره مبارکې ورکړه، او د هغو امکاناتو 

په اړه یې خربې وکړې څو د ایټالیا د ښوونځیو په 

نصاب کې یوګا ته ځای ورکړي.

د ایټالیا او هندوستان ترمنځ د 70 کلنونو 

دپلوماتیکو اړیکو پیل رسه، دغه رسمي لیدنه د 

دواړو هېوادونو ترمنځ د ال ځواکمنو اړیکو لپاره یو 

ډیر ښه ګام و.

د دواړو هېوادونو مرشانو یوځل بیا 

پرخپلو ژمنو ټینګار وکړ څو د اصولو 

د الرښوونو په اساس د پاریس له 

موافقې څخه اطاعت وکړي
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په ګټه و. د 2017 – 2018 مايل کال په لومړیو څلورو 

میاشتو کې، دوه اړخیزه سوداګري 3.22 میلیاردو 

ډالرو ته ورسیده.

د دهشتګردی پروړاندې مبارزه
پدايس حال کې چې دواړو مرشانو پریکړه وکړه څو 

په هره برخه کې د تاوتریخوايل بڼې بنسټ پالنې او 

دهشتګردی رسه مبارزه وکړي، دوو مرشانو په اروپا، 

هندوستان او نورو ځایونو  کې وروستي بریدونه 

وغندل، او پردې یې ټینګار وکړ څو نړیواله ټولنه 

پدغه برخه کې ډیر ژر ګامونه واخيل او دغه ګواښ 

ته د حل الر پیدا کړي.

ګډه اعالمیه وايي چې صدراعظم نریندار مودي 

او صدراعظم جینتیولیني، “ د 2016 د نومرب په 10 

له نړیوالې دهشتګردی رسه د مبارزې لپاره د روم 

په ښار کې د هندوستان او ایټالیا ترمنځ د لومړين 

ګډې کاري ډلې په اړه رضایت وښود، او موافقه یې 

وکړه څوله دهشتګردی رسه د مبارزې په برخه کې 

د ارزونو او معلوماتو لپاره د منظمو اړیکو، روزنې او 

ظرفیت لوړولو پروګرامونو او نورو  الرو لپاره پدغه اړه 

مشوريت میکانیزم نور هم ځواکمن کړي.”

اقلیم او انرژي
د دواړو هېوادونو مرشانو یوځل بیا په خپلو ژمنو 

ټینګار وکړ څو د پاریس له موافقې څخه اطاعت 

وکړي او د دغې موافقې “ د توپیر لرونکو ميل 

وضعیتونو په رڼا کې د مساواتو او گډو، مګر بیلو 

مسؤلیتونو او اړوندو ظرفیتونو،” اصولو په اساس 

پرمخ والړ شو. هغوی د ایټالیا د جمهوری د چاپیریال 

ساتنې د وزارت او د هندوستان د جمهوری د نوي 

او تجدید وړ انرژۍ وزرات ترمنځ د یوې هوکړه 

لیک ستاینه هم وکړه، او پدې اړه یې خربې وکړې 

چې د اقلیم بدلون رسه د مبارزې موخې لپاره دواړو 

صدراعظم نریندرا مودي او صدراعظم 

جینتیولیني ژمنه وکړه څو د 

تاوتریخوايل بنسټ پالنې او دهشتګردی 

رسه په هره برخه کې مبارزه وکړي

کېڼ: صدراعظم 

جینتیولیني د ولسمرش له 

معاون ایم وینکایا نایدو 

رسه لیدنه کوي

مخامخ پاڼه )پورته 

او کښته(: صدراعظم 

جینتیولیني په نوي ډهيل 

د هغه د ښه راغالست 

مراسمو په ترڅ کې د 

ترشیفاتو ګارد معاینه 

کوي. صدراعظم جینتیو 

لیني له ولسمرش رام نات 

کویند رسه لیدنه کوي
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پړاونو ته ورسوي”. صدراعظم جینتیولینی په خپلو 

خربو کې وویل، “له خنډونو پرته د اړیکو بیرته نوي 

کول”، د هندوستان او ایټالیا ترمنځ ال ډیرو همکاریو 

په یو شمیر نویو برخو کې لکه د تجدید وړ انرژۍ 

پراختیا او کرنې برخو کې نوې الرې پرانیستلې ده.

د ایټالیا صدراعظم د سفر پای په ګډه اعالمیه 

کې راغيل چې د دواړو هېوادونو مرشانو د دواړو 

هېوادونو ترمنځ د دوامدارو اړیکو او لیدنو په اهمیت 

باندې ټینګار کړی، ترڅو دوه اړخیزه همکارۍ ته 

پراختیا ورکړ يش او دوه اړخیزه تفاهم زیات يش. 

اعالمیه وايي چې دواړو مرشانو، “د هندوستان او 

ایټالیا ترمنځ په نږدې همکارۍ چې د ګډو اصولو او 

د دیموکراسۍ ارزښتونو، آزادی، او د قانونو حاکمیت 

او د برشي حقونو احرتام او د هېوادونو د اريض 

متامیت په اساس وي،” موافقه وکړه. دواړو مرشانو 

پردې ژمنې هم موافقه وکړه څو “د مقرراتو پراساس 

د نړیوال سیستم مالتړ” وکړي، چې د نړیوالو نورمونو 

څخه اطاعت کوي او دوامداره وده او پراختیا هڅوي.

همکاري اقتصادي 
د هغوی د خربو په یوې برخه کې، دواړو صدراعظامنو 

د هندوستان او ایټالیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو 

ستاینه وکړه او موافقه یې وکړه ترڅو د دوو اړخیزو 

ګټو او د ورتې پراختیا لپاره کار وکړي. پدايس حال 

کې چې صدراعظم نریندرا مودي خپله لیوالتیا وښوده 

څو ایټالیا په هندوستان کې د خواړو پروسس کولو، 

زیربنا، د تجدید وړ انرژۍ، او لوړې تیکنالوژۍ تولید 

برخو کې د سوداګرۍ فرصتونه وپلټې، صدراعظم 

جینتیولیني په هندوستان باندې غږ وکړ څو په ایټالیا 

کې د موټرو، نساجۍ، چرم، ماشینونو او کیمیاوي 

توکو برخو کې د سوداګرۍ فرصتونو په لټه کې يش. 

په اروپايي ټولنه کې ایټالیا د هندوستان د سوداګرۍ 

پنځم ملګرۍ دی، او په 2016 – 2017 دوه اړخیزه 

سوداګري 8.79 میلیاردو ډالرو کچې کې وه. ایټالیا 

ته د هندوستان صادارتو کچه 4.90 میلیارده ډالره 

وه، او د وارداتو کچه 3.89 میلیارده ډالره وه، او لدې 

رسه د سوداګرۍ انډول 1 میلیارده ډالر د هندوستان 

الندې )کېڼ او ښی خوا 

ته(: د ایټالیا صدراعظم پاولو 

جینتیو لیني د هندوستان د 

بهرنیو چارو له وزیرې سوشام 

سواراج رسه لیدنه کوي. 

صدراعظم جینتیو لیني له 

صدراعظم نریندرا مودي رسه

مخامخ پاڼه: صدراعظم 

نریندرا مودي او صدراعظم 

جینتیولیني او د هغه مېرمنې 

ایامنویله ماورو جینتیولیني 

ته ښه راغالست وايي
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د هندوستان او ایټالیا د 70 دپلوماتیکو اړیکو په پیل رسه، د ایټالیا صدراعظم پاولو جینتیلوين 
د 2017 د اکتوبر په 30 هندوستان ته خپل سفر تررسه کړ، او لدې سفر رسه هغه د ایټالیا 

لومړنۍ صدراعظم شو چې په تیره یوه لسیزه کې دغه کار کړی دی.

بیرته یوه نوې ملګرتیا

د ایټالیا صدراعظم پاولو جینتیلوين او د هغه مېرمن 

ایامنوله ماورو جینتیلوين دواړه د یوه رسمي سفر 

په ترڅ کې د 2017 د اکتوبر په 30 هندوستان ته 

راغلل، او دا سفر په تیره لسیزه کې هندوستان ته د 

یوه ایټالیايي صدراعظم لومړنۍ سفر و، آخرنی سفر د 

2007 په فربوری کې تررسه شوی و. د دې سفر موخه 

دا وه څو سیايس او اقتصادي اړیکي پراخې يش، او 

دا سفر یو ډیر ښه فرصت هم و څو د دوو هېوادونو 

ترمنځ ښې اړیکي بیرته تاسیس يش. 

د ایټالیا صدراعظم په نوي ډهيل کې د هندوستان 

له صدراعظم نریندرا مودي رسه وکتل او دواړو 

مرشانو په یو شمیر مهمو دوو اړخیزو موضوعګانو 

باندې خربې وکړې. پدايس حال کې چې پدې 

وروستیو کې د دوو هېوادونو اړیکې ښې نه وې، خو 

د خربو په ترڅ کې پردې ټینګار وشو څو په یو شمیر 

برخو کې د هندوستان او ایټالیا همکارۍ بیرته نوې 

يش. نریندرا مودي په خپلوخربو کې  وویل، “دواړو 

مرشانو موافقه کړې څو دوه اړخیزې اړیکي نوي 
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هندوستان له هېواد رسه په ټینګولو کې مهمه ونډه ولوبوي او 

د هندوستان او آسیان هېوادونو ترمنځ نږدې اړیکي وهڅوي. 

په جنوب ختیځې آسیا کې د هندوستان د وګړو ټولنه د 

تنوع یوه مهمه برخه ده او دا ټولنه د هندوستان او آسیان 

هېوادونو ترمنځ یو قوي پُل هم دی. د سنګاپور په غونډه کې 

به 15 برخې شتون ولري )د پیل او موازې(، چې د حکومت 

چارواکي، د سوداګرۍ مرشان او اکادمیک شخصیتونه به د 

مهمو سکټوري موضوعګانو لکه زیربنا، مايل چارو، ښوونه، 

ټیکنالوژي او رسنیو په هکله ویناوې ولري.

د پیل په غونډه کې به دا الندې موضوعګانې شامل وي:

د آسیان هېوادونو او هندوستان ملګرتیا	 

د آسیان هېوادونه او هندوستان په ډیجتيل نړۍ کې	 

 د هندوستان شامل ختیځ ته د آسیان هېوادونو 	 

لپاره یوه الر

 د آسیان هېوادونو او هندوستان ملګرتیا د نړۍ نوي 	 

نظم ملګرتیا ده

د هندوستان حکومت په 2015 کې د دغې غونډې بڼه 

اصالح کړه او په بهر کې د هندوستان له وګړو رسه د بوختیا 

برخې ته بیرته انرژي ورکړه ترڅو دوامدارو او د اهمیت 

وړ اړیکو ته اجازه ورکړ يش. له ارزونې وروسته، پرېکړه 

وشوه ترڅو دغه غونډه په هرو دوو کلونو کې یو ځل له نوي 

ډهيل څخه بهر په یوه بل ښار کې تررسه يش. په راتلونکې 

کال کې به په نوي ډهيل کې به د پایلو په اساس په هغو 

موضوعګانو باندې یوه کوچنی غونډه جوړه يش چې په بهر 

کې د هندوستان له وګړو رسه تړاو لري. پریکړه شوې چې 

هرکال به د هندوستان سفارتونه او قونسلګرۍ هم دا غونډه 

ملانځې. د دغې غونډې د لړۍ په لومړنیو کنفرانسونو 

کې چې د 2016 په فربورۍ کې پیل شوی، حکومت به په 

فعاله توګه په بهر کې له هندوستاين وګړو رسه د موضوع 

په اساس اړیکي نیيس. دغه غونډه په بهر کې د هندوستان 

وګړو لپاره هم یو ښه فرصت دی ترڅو د دوو اړخیزو ګټو 

فعالیتونو په توګه د هندوستان له حکومت او په هندوستان 

کې له ټولنو رسه اړیکي ونیيس. هغو انفرادي کسانو ته 

چې استثنايي استعداد لري د پراوايس بهارتیا سامان مهمه 

جایزه به هم ورته ډالۍ يش، ترڅو د هندوستان په وده کې 

د هغوی له ونډې څخه ستاینه ويش. د بهرنیو چارو وزارت، 

د هندوستان حکومت به په نورو هېوادونو کې سیمه ییز 

پراوايس بهارتیا دیواس غونډه تررسه کړي، ترڅو په بهر کې 

د هندوستان هغو وګړو ته اجازه ورکړي او پدغه غونډه کې 

برخه واخيل چې نيش کوالی د هندوستان په غونډو کې 

برخه واخيل. په تیر کې دغه غونډه په سنګاپور، نیویارک، 

هاګ، دربن، تورانتو، موریشس، سیدين او الس انجلس کې 

تررسه شوې وه.

پورته: د هندوستان پخوانۍ ولسمرش، پرناب موکرجي د 

2017 پراوايس بهارتیا سامان جایزه ډالۍ کوي؛ کېڼ خوا 

ته: د 2017 په پراوايس بهارتیا دیواس کي د څراغ روښانه 

کولو مراسم
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د آسیان د هندوستان د 2018 پراوايس بهارتیا دیواس، چې د لومړي ځل لپاره له هندوستان 
څخه دباندې تررسه کیږي، ژمنه کوي ترڅو په بهر کې د هندوستان له وګړو رسه د فعالې 

بوختیا یو ځای وي. مونږ د دغې غونډې مهمې برخه درته وړاندې کوو.

لیکوال: این يب راو

سنګاپور درته غږ کوي!
د 2018 پراوايس بهارتیا دیواس

د پراوايس بهارتیا دیواس غونډه له 2003 څخه هر کال په 

هندوستان کې ملانځل کیږي. دغه غونډه د جنوری په 9 

ملانځل کیږي، یانې هغه نیټه ده چې مهامتا ګاندهي “تر 

ټولو سرت پراوايس”، په 1915 کې له جنويب افریقا څخه بېرته 

هندوستان ته راستون شو ترڅو د هندوستان د آزادی د مبارزې 

مرشي وکړي.

د راتلونکې آسیان هندوستان پراوايس دیواس غونډه به د 

2018 د جنوری په 6 او 7 د سنګاپور په مارینا بې سندس کې 

تررسه يش، او دا هغه لومړنۍ غونډه ده چې له هندوستان 

څخه دباندې تررسه کیږي. د سنګاپور غوره وايل د ختیځ 

خوا ته د هندوستان د پالیسی نوښت رسه سم یو کار دی، 

او د هندوستان په بهرين سیاست کې د جنوب ختیځې آسیا 

اهمیت باندې ټینګار دی. هېله کیږي څو دا غونډه هغې پایلې 

ته ورسیږي ترڅو په بهر کې د هندوستان د وګړو اړیکې د 
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ادبیاتو معريف کېدل کېدای يش 10 او 12 پېړیو ته 

ورسیږي. د انګلستان او اسپانیویانو ترمنځ جنګونو 

کې )1762 – 1764(، د ختیځ هندوستان رشکت د 

یوې برخې څخه 600 هندوستاين عسکر فیلیپین 

ته راغلل. کله چې د انګلستان عسکر لدغه ځایه 

ووتل د هندوستان عسکرو بغاوت وکړ او ویې نه 

غوښتل ترڅو لدغه ځایه والړ يش. هغوی د کاینتا 

او ریزال په سیمو کې میشت شوو. دغه سیمه د 

کاینتا پرشاوخوا پرته ده او د هغوی او دهغوی د 

وارثینو کور دی. د 18 پېړۍ په ترڅ کې، د مانیال 

او په بنګال کې د کوروماندیل ساحل ترمنځ ډیري 

سوداګرۍ شتون درلود، او پدغو کې د فیلیپین د 

تنباکو صادارت، وریښم، مالوچ، ایندیګو، بوره او 

کايف شامل و. 

په 1976 کې کله چې ادیتیا بیرال د فیلیپین 

له ولسمرش فردیناند مارکوس رسه ولیدل ترڅو 

د جنوب ختیځې آسیا هیوادونو ترمنځ دوه 

اړخیز تشبثونو رامنځ ته کولو امکانات وپلتې، د 

هندوستان او فیلیپین ترمنځ اقتصادي اړیکو ته 

ډیره وده ورکړ شوه. د دغو هڅو پایله دا وه ترڅو د 

هندو – فیلیپین د نساجی فابریکه تاسیس يش، چې 

په هغه وخت کې پدغه هېواد کې د هندوستان ډیره 

لویه پانګونه وه. په اوس وخت کې دغه تاسیسات د 

فیلیپین 2,000 کارکوونکي لري او د دغه هېواد 40 

سلنه د نساجي کورين اړتیاوي پوره کوي. 

صدراعظم مودي ته د ښه راغالست ویلو 

په ترڅ کې، ولسمرش دوتیرتې وویل چې 

هغه هیله مند دی ترڅو له هندوستان 

رسه ښې اړیکې ولري او غواړي پدغه 

برخه کې پرمختګ وکړي
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لیدنه وکړه، چې په جایپور کې د بهګوان 

مهاویر ویکلنګ ساهیتا سمیتي له مرکز رسه 

تړاو لري. دا یوه غیرانتفاعي خیریه بنسټ دی 

او د فیلیپین د مشهورو وګړو او په بهر کې د 

هندوستان وګړو لخوا تاسیس شوی. په 1989 

کې دتاسیس له وخته، دغه بنسټ له نږدې 

15,000 معلولو فیلیپیني وګړو رسه مرسته 

کړې او هغوی ته یې د جایپور ربړې پښې 

برابرې کړې.

که یو کس د دواړو هېوادونو ترمنځ  کلتوري 

اړیکو ته پام وکړي، په فیلیپین کې د هندوستان 

کلتوري اغیز نښې په ښه توګه د دغې سیمې د 

مالیا د شبې جزیرې او د اندونیزیا د جزایرو په 

پراختیايي کارونه کې لیدالی يش، د هندوستان 

کلتوري اغیز له دویمې تر 14 پېړۍ ډیر شوی. 

د فیلیپین په یو شمیر ټاپوګانو کې د هندوستان 

لرغوين آثار هم موندل شوي. د سانسکریت 

کلمې اوس هم د فیلیپین په یو شمیر ژبو کې 

موندالی شو، او دغه هېواد د سانسکریت 

کېڼ خوا ته: صدراعظم 

مودي د آی آر آر آی په 

انستیتوت کې

کښته: صدراعظم مودي 

د فیلیپین په مانیال کې 

د هندوستان ټولنې ته په 

میلمستیا کې

مخامخ پاڼه: صدراعظم 

مودي د مهاویر فیلیپین په 

بنسټ کې 
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هندوستان زیربنايي رشکتونه کوالی يش په اغیزمنه 

توګه برخه واخيل. 

د هندوستان د صدراعظم سفر په ترڅ کې، 

دواړو مرشانو څلور هوکړه لیکونه هم السلیک کړل: د 

دفاعي همکاري او لوژستیک، چې د ډیر پوتانسیل یوه 

برخه ده؛ برشي مرستې او د بیړنیو خطرونو کموايل 

)اچ ډی آر(؛ په ډیرو کوچینو، کوچینو او منځنیو 

تشبثونو کې همکاري؛ او د هندوستان د نړیوالې 

شورا چارو )آی يس ډبلیو اې( او د فیلیپین د بهرنیو 

خدماتو انستیتوت ترمنځ همکاري. د دغو ترڅنګ، 

د فیلیپین په پوهنتون کې به د هندوستان د کلتوري 

اړیکو شورا )آی يس يس آر( څوکۍ ته ځای ورکړ 

يش. صدراعظم مودي په الوس پانوس کې د وریجو 

د څېړنې انستیتوت )آی آر آر آی( څخه هم لیدنه 

وکړه، دا یوه ښارې سیمه ده چې له فیلیپین څخه 65 

کیلومرته لري پرته ده، او له هغو هندوستاين ساینس 

پوهانو رسه یې هم خربې وکړي چې هلته کار کوي. 

دغه انستیتوت د سیالبونو پروړاندې د وریجو هغو 

ډولونه ته وده ورکړې، چې کوالی يش له 14 – 18 

ورځو په ډنډو اوبو کې ځان وسايت. د هندوستان 

صدراعظم د دغه انستیتوت د جین بانک ته هم 

د هندوستان دوه ډوله وریجې ډالۍ کړې، او د 

ښاغيل نریندرا مودي د کلکو وریجو میدان البراتوار 

یې هم پرانیست. د دغه تاسیساتو موخه دا ده 

ترڅو د ډیرو سیالبونو په ځایونو کې د بزګرانو 

عاید دوه چنده کړي. د سږکال په جوالی کې، د 

هندوستان حکومت د دغه انستیتوت هغه وړاندیز 

تایید کړ ترڅو په ورانايس کې د دغه انستیتوت 

جنويب آسیا سیمه ییز مرکز جوړ يش. دا به لدغه 

مرکز څخه دباندې د څېرنو یو لومړنۍ مرکز وي. 

د دغه سفر په ترڅ کې، صدراعظم نریندرا 

مودي د فیلیپین د مهاویر له بنسټ څخه هم 

کېڼ خوا ته: صدراعظم 

مودي په الس بانوس 

کې د وریجو له نړیوال 

څېړنیز انستیتوت څخه 

لیدنه کوي

مخامخ پانه: صدراعظم 

مودي مانیال ته د 

راتګ په وخت کې ښه 

راغالست ویل کیږي، 

هغه دلته راغلی ترڅو د 

آسیان او هندوستان او 

ختیځې آسیا په غونډو 

کې برخه واخيل

IP_PASTO_BOOK.indb   78 17/01/18   4:59 pm



همکاري

اکتوبر –  دسمرب 2017   14هند ليد  |      |  

ترڅو د 2018 په جنورۍ کې د یادښت په غونډه 

کې برخه واخيل. ولسمرش دوتیرتې او د آسیان نورو 

مرشانو دغه بلنه منلې ده.

د صدراعظم مودي د ښه راغالست ویلو په 

ترڅ کې ولسمرش دوتیرتې وویل چې هغه هیله 

مند دی ترڅو له هندوستان رسه ښې اړیکي ولري 

او غواړي پدغه برخه کې پرمختګ وکړي. دواړو 

مرشانو موافقه وکړه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ 

په اقتصادي، سوداګرۍ او پانګونې برخو کې ډیر 

احتاميل فرصتونه شتون لري، او هغوی کوالی يش 

د پرمختګ په لور یوځای قدمونه واخيل. ولسمرش 

دوتیرتې د تجدید وړ انرژۍ په برخه کې هم د 

همکارۍ لپاره لیوالتیا وښودله، او د صدراعظم 

نریندرا مودي بلنه یې هم ومنله ترڅو د نړیوال 

شميس ایتالف )آی ایس اې( رسه یوځای يش. 

ولسمرش دوتیرتې ژمن دی ترڅو په فیلیپین کې 

د روغتیا سیستم ته وده ورکړي، او د دوا جوړونې 

په برخه کې د هندوستان د ال ډیرې پانګونې 

لیوالتیا په هکله یي خربې وکړې، ترڅو د جنويب 

آسیا هېوادونو وګړي هم وکوالی يش د اخیستلو وړ 

له هغو دواګانو برخمن يش چې هندوستان د دغو 

دواګانو لپاره ډیر شهرت لري. ولسمرش دوتیرتې 

پدې هکله هم لیوالتیا وښودله ترڅو د فیلیپین 

زیربنا ښه کړي چې د “ودانوول، ودانولو، ودانولو” 

پروګرام یوه برخه ده. دا هغه برخه ده چې د 

فیلیپین ته د صدراعظم مودي دغه 

رسمي سفر، په تیرو 36 کلونو کې د 

هندوستان د یوه مرش لپاره لومړنۍ سفر 
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د 2017 به نومرب کې صدراعظم نریندرا مودي د فیلیپین هېواد ته خپل لومړنۍ سفر تررسه 
کړ، او دغه سفر د جنويب آسیا د دغو دوو هېوادونو ترمنځ د دوو اړخیزو اړیکو لپاره د 

اهمیت وړ یو ګام و

لیکوال: وینکت نارایان

د ال نورو همکاریو په لور

صدراعظم نریندرا مودي د 2017 د نومرب له 12 

– 14 پورې د فیلیپین هېواد ته خپل لومړنۍ دوه 

اړخیزه سفر تررسه کړ، او دغه سفر په تیرو 36 

کلونو کې د یوه هندوستاين مرش لپاره یو لومړنۍ 

سفر هم و. دغه رسمي سفر د آسیا په جنوب کې د 

د دریم لوی اقتصاد او هندوستان اړیکو ښه کیدلو 

لپاره یو ښه ګام و. په مانیال کې صدراعظم مودي 

د فیلیپین له ولسمرش رودریګو دوتیرتې رسه وکتل. 

که څه هم تیرکال هغوی په الوس کې د آسیان د 

غونډې په ترڅ کې په لنډه توګه یوبل رسه لیدلې و، 

د سږکال لیدنه د هغوی ترمنځ د ډیرو خربو لپاره 

لومړنی ښه فرصت و. چارواکو وویل چې “دا غونډه 

په یوه ډیره توده او دوستان فضا کې تررسه شوه”. د 

هندوستان صدراعظم د سږکال د آسیان غونډې د 

ډیر بریايل تنظیم لپاره ولسمرش دوتیرتې ته مبارکې 

وویله. هغه د فیلیپین ولسمرش ته بلنه هم ورکړه 

کېڼ خوا ته: د هندوستان 

صدراعظم نریندرا مودي 

د مهاویر فیلیپین بنسټ 

څخه لیدنه کوي

مخامخ پاڼه: صدراعظم 

نریندرا مودي په مانیال 

کې د فیلیپین له ولسمرش 

رودریګو دوتیرتې رسه 

لیدنه کوي
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نوي خوبونه، نوي امکانات
د دوه اړخیزې ودې او ځواکمن کېدلو په دغه 

ګډ سفر کې، ځوانان به ډیره مهمه ونډه ولري. د 

هندوستان او آسیان هیوادونو د ځوانانو فیستیوال 

چې د 2017 په اګست کې په بهوپال کې تررسه 

شو، هڅه وکړه ترڅو د ځوانانو له ځواک څخه 

کار واخیستل يش او دغه مهمه ملګرتیا نوي 

پړاونو ته یويس. په دغه غونډه کې د هندوستان 

د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج، د آسیان او 

هندوستان د ځوانانو د اعالمیې ستاینه وکړه چې 

وايي، “دا به مونږ ته اجازه راکړي ترڅو زمونږ د 

سبا د مرشانو غږونو ته د نن ورځې د مرشتابه په 

اجندا کې ځای ورکړ يش.”

هندوستان او د آسیان هیوادونه د ودې 

لپاره دوو اړخیزو اړیکو ته اړتیا لري او د یادونې 

راتلونکې غونډه به د تیرو څو میاشتو په ترڅ 

کې د یو شمیر بیالبیلو فعالیتونو لپاره یوه ډیره 

ښه پایله وي، ترڅو د آسیان له هیوادونو رسه 

د هندوستان اړیکي نورې هم ځواکمنې کړې. 

دغه غونډه به د دواړو لورو ترمنځ په یو شمیر 

بیالبیلو برخو کې بوختیا نوي پړاونو ته یويس او 

دواړه لورې به نورې هم رسه نږدې کړي ترڅو د 

ټولنیز عدالت خپل ګډو ارزښتونو، ټولیزې ودې، 

د خوځښت آزادي او په سمیه کې د یوې سوله 

ایزې فضا منځ ته راوړلو لپاره خپلو ګډو موخو 

ته ورسیږي.

پورته: د آسیان هیوادونو او هندوستان د موسیقی فیستیوال چې د 2017 په اکتوبر کې د هندوستان په نوي ډهيل کې تررسه شو

مخامخ پاڼه: د زرغون اقتصاد په هکله د آسیان هیوادونو او هندوستان ترمنځ کنفرانس چې د 2017 په نومرب کې د ویتنام په نها ترانګ کې تررسه شو

د هندوستان او آسیان هیوادونو ترمنځ 

د یادونې راتلونکې غونډه به د تیرو څو 

میاشتو په ترڅ کې د یو شمیر بیالبیلو 

فعالیتونو لپاره یوه ډیره ښه پایله وي
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کې  وویل، “دا به د آسیان هیوادونو په هکله د 

سوداگرۍ لویه غونډه وي چې په هندوستان کې به 

تررسه يش. هندوستان لیواله دی ترڅو ستايس د 

هیوادونو په وده کې برخه واخيل او مونږ د آسیان 

ټولو هیوادونو ته بلنه ورکوو ترڅو زمونږ د هیواد 

په وده کې برخه واخيل.” د آسیان هیوادونو او 

هندوستان د نساجۍ غونډه چې د 2018 په 23 په 

نوي ډهيل کې تررسه کیږي، د نساجۍ سوداګري به 

نندارې ته وړاندې کړي.

د اتصال په هکله
د آسیان هیوادونو او هندوستان د اتصال غونډه 

چې د 2017 د دسمرب په 11 او 12 په نوي ډهيل 

کې د “په 21 پېړۍ کې د آسیا لپاره دیجیتيل او 

فیزیکي اتصالونو ځواکمن کولو” تر عنوان الندې 

تررسه شوې وه، د ځمکې، سمندرونو، آسامنونو او 

فضا لپاره یې یوه هڅوونکې نقشه جوړه کړې. په 

دغه برخه کې هندوستان له چین او جاپان وروسته 

د آسیان هیوادونو د خربو دریم ملګرۍ شوی دی، 

ترڅو د آسیان هیوادونو اتصال همغږۍ کمیټې او 

هندوستان ترمنځ غونډه تررسه يش، او هندوستان د 

آسیان هیوادونو د اتصال له ماسرت پالن رسه نور هم 

نږدې وصل يش. د اتصال ډیری پروژې پشمول د 

هندوستان – میامنار او تایلند درې اړخیزه لویه الر 

او د کاالدان څو موډله ترانزیت ترانسپورت پروژه 

)کا ام ام ټي ټي پي(، د چټک پرمختګ په حال کې 

دي. مته کیږي ترڅو له درې اړخیزې لویې الرې په 

2019 کې کار واخیستل يش او دا به د هندوستان 

او آسیان هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په کچې او د 

خلکو ترمنځ په اړیکو باندې ډیر اغیز ولري.
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هکله تررسه شوو غونډو، د هندوستان او آسیان 

هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو ته نوی خوځښت 

ورکړ، او په دغه خوځښت کې په بنکاک کې 

د آسیان او هندوستان د سوداګرۍ نندارتون، 

په شیالنګ کې ختیځ لورې ته د صادارتو عمل، 

په کواالملپور کې د آسیان او هندوستان د 

سوداګرۍ کنفرانس او د ګجرات په ګاندهينګر 

کې د هندوستان د نساجي په نندارتون کې د 

آسیان هیوادونو برخه اخیستنه شامل وه.

د ودې په حال کې دغه اقتصادي اړیکي 

به )د 2018 د جنورۍ په 22 او 23( د سیمې د 

سوداګرۍ مرشانو او د سوداګرۍ او پانګونې 

په غونډه او نندارتون، د سوداګرۍ غونډه او د 

آسیان هیوادونو او د هندوستان د سوداګرۍ 

شورا غونډه )د 2018 د جنورۍ په 23( چې په 

نوي ډهيل کې تررسه کیږي، نورې هم ځواکمنې 

يش. د نومرب په میاشت کې صدراعظم نریندرا 

مودي د سوداګرۍ او پانګونې په غونډه 

له پورته کښته ته: د آسیان 

هیوادونو او هندوستان د 

سوداګرۍ کنفرانس چې د 

2017 په مې کې د مالیزیا 

په کواالملپور کې تررسه شو. 

د ډهيل IX خربو غونډه چې 

د 2017 په جوالی کې د 

هندوستان په نوي ډهيل کې 

تررسه شوه 

مخامخ پاڼه: د هندوستان 

او آسیان هیوادونو د ځوانانو 

غونډه چې د 2017 په 

اګست کې د هندوستان د 

مدهیا پردیش په بهوپال کې 

تررسه شوه
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برخه واخيل، هغوی به د 2018 د جنورۍ په 26 د 

هندوستان د جموریت ورځې په رسم ګذشت کې به د 

ویاړ میلامنه هم وي.

د آسیان هیوادونو او هندوستان ترمنځ د یادونې 

غونډه د آسیان هیوادونو په منځ کې د هندوستان 

مخ پروړاندې دریځ ښيي، ځکه چې دا یووازې دویم 

ځل دی چې دغه 10 هیوادونه به له یوه بل هیواد 

رسه ځانګړې غونډه تررسه کړي. په 2012 کې د 

آسیان هیوادونو او هندوستان ترمنځ د ملګرتیا خربو 

20 کلیزه او د دواړو لورو ترمنځ د 10 کلنې لوړو 

پوړو چارواکو ترمنځ خربو غونډې وملانځلې، او 

په نوي ډهيل کې د هندوستان او آسیان هیوادونو 

ترمنځ د یادونې غونډې په ترڅ کې دغه اړیکي نوي 

سرتاتیژیکې ملګرتیا پړاو ته ورسیدې. 

فکري بوختیا
د آسیان هیوادونو او هندوستان  د یادونې غونډه 

به یوه هراړخیزه څو پوړیزه اجنډا ولري، سوداګري، 

اتصال او کلتوري برخې به د اجنډا مالتړ کوونکي 

برخې وي. د هندوستان او آسیان هیوادونو ترمنځ 

فکري بوختیا د 2017 په جوالی کې د ډهيل د خربو 

په IX پړاو کې نوره هم ځواکمنه شوه، ځکه چې په 

دغه غونډه کې مشهورو فکر کوونکو او متخصصینو 

برخه اخیستې وه ترڅو د دغې مهمې ملګرتیا 

راتلونکې لورې نقشه جوړه کړي.

د سوداګرۍ سرتاتیژي
د 2017 په وروستیو میاشتو کې د سوداګرۍ په 

د 2017 په وروستیو میاشتو کې د 

سوداګرۍ په هکله تررسه شوو غونډو، 

د هندوستان او آسیان هیوادونو ترمنځ 

اقتصادي اړیکو ته نوی خوځښت ورکړی
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د 2017 په اګست کې د مدهیا پردیش په بهوپال کې 

د هندوستان او د آسیان 10 هیوادونو 200 ځوانانو 

رسه یوځای شول، ترڅو د هندوستان او آسیان ملګرتیا 

په هکله یو بل رسه خربي وکړي او نظریات رسه 

تبادله کړي. د 2017 په سپتمرب کې د راجستان د 

اودایپور په ښکيل ښار کې د هندوستان او آسیان 

هیوادونو هرنمندان د نقاشی په لومړين کمپ کې 

رسه یوځای شول ترڅو د “د فرصتونو د سمندر” 

موضوع په هکله 20 انځورونه جوړ کړي. د اکتوبر 

په میاشت کې، د آسیان له ټولو هیوادونو څخه د 

موسیقی هرنمندانو د نوي ډهيل د ښایسته پورانه کال 

ترمخ د موسیقی اجرا تررسه کړه، او د دغه اجرا په 

ترڅ کې د هندوستان او آسیان ترمنځ د کلتوري اړیکو 

ستاینه وکړه. 

د موسیقی له کانرستونو او هرني نندارو څخه د 

نساجۍ تر نندارو او په بیالبیلو موضوعګانو کې تر 

سیمینارونو پورې، یو شمیر ډیریو غونډو د هندوستان 

او آسیان د 10 غړو هیوادونو د 1.8 میلیاردو وګړو 

ترمنځ د یوځای شوو اړیکو خوبونه او موخې ملانځيل، 

او په پایله کې به دغه اړیکي د 2018 د جنورۍ په 

25 په نوي ډهيل کې د آسیان او هندوستان ترمنځ د 

یادونې په غونده کې هم وملانځل يش.

هندوستان او د آسیان هیوادونه د “ګډو 

ارزښتونو، ګډې راتلونکې” په اساس چې د راتلونکې 

غونډې موضوع ده رسه یوځای شوي. دغه اړیکي 

چې د آسیايي هیوادونو د یوې پیړۍ او دوو اړخیزو 

پرمختګونو په رڼا کې متثیل کیږي، دغه غونډه به د 

هندوستان او آسیان هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا خربو 

25 مه کلیزه، د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د 15 کلونو 

اړیکو غونډې او د پنځو کلونو سرتاتیژيکه ملګرتیا 

وملانځي. په دې مهمه غونډه کې به د آسیان ټولو 

10 هیوادونو مرشان به نه یووازې په دې غونډه کې 

د هندوستان د سینام 

په سفر کې وینود کهنه 

په یو شمیر ډیرو نقشونو 

کې لوبیدلی، له زیږو 

او تورو تر ټوکي لرونکو 

او عاشقانه نقشونو کې 

لوبیدلی

د آسیان هیوادونو او هندوستان د یادونې 

غونډه به یوه هراړخیزه څو پوړیزه اجنډا 

ولري، سوداګري، اتصال او کلتوري برخې 

به د اجنډا مالتړ کوونکي برخې وي

کېڼ خوا ته: د هندوستان د 

مخابراتو نندارتون )د آسیان 

په هکله ځانګړې غونډه( چې 

د 2017 په فربورۍ کې د 

هندوستان په نوي ډهيل کې 

تررسه شوه

مخامخ پاڼه: د آسیان 

هیوادونو او هندوستان دویم 

نړیوال کلتوري او مدين اړیکو 

کنفرانس د 2017 په جنورۍ 

کې د اندونیزیا په جاګارتا 

کې تررسه شو
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یوه غونډه
د آسیان – هندوستان یادونې راتلونکې غونډه چې د 2018 د جنورۍ په 25 په 

نوي دهيل کې تررسه کیږي، د هندوستان او د آسیان 10 غړو هېوادونو ترمنځ به د 
اړیکو پراخولو کې یو مهم ګام پرمخ وي.

لیکوال: منیش چاند

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

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

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

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

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

نظریات لزوماً د MEA یا MMGIPL نظریات نه دي.

تاسو کولی شی مجله د الندې ځایونو څخه ترالسه کړی:

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

ډیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.
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مدهیا پردیش

د ژمې یوه بشپړه تفریح

ایم يس ماري کوم

یوځل بیا تاریخ جوړوي

په یاد

هرنمند وینود کهنه

د هندوستان –  فیلیپین: 

ځواکمنې اړیکې

هند ليد
31 ټوک ■ 5 ګڼه ■ اکتوبر –  دسمبر 2017

د 2018 کال د یادونې غونډه 

رسیزه
اړخیزو  په دوو  تیرو څو میاشتو کې د هندوستان دپلوماتیکه کلیزه ډیره بوخت وه، پدغو میاشتو کې  په 

او څو اړخیزو برخو کې مونږ د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د لیدنو شاهدان و. د اینډیا پرسکپیکتیو 

او هندوستان ترمنځ د ملانځنې غونډې  پدغې ځانګړې ګڼه کې، مونږ په راتلونکې کې د آسیان هېوادونو 

په هندوستان کې تررسه  لپاره  لومړي ځل  په جنورۍ کې د  به د 2018  یو، دغه غونډه  په الر  ته سرتګې 

يش، او دا به د هندوستان او آسیان هېوادونو ترمنځ د مهمو اړیکو پیل وي، تر اصيل غونډې وړاندې به یو 

به اړیکي  او آسیان هېوادونو غړو ترمنځ  شمیر نورې غونډې هم تررسه يش چې ډاډ ورکوي د هندوستان 

ځواکمنې يش. 

د مجلې دغه ګڼه به د 2017 په نومرب کې فیلیپین ته د صدراعظم نریندار مودي بریالۍ سفر هم تر پوښښ 

الندې راوړي، دا سفر د یوه هندوستاين مرش لخوا په 36 کلونو کې لومړنۍ سفر و. د دغه سفر په ترڅ کې 

یو شمیر موافقې لکه د دفاعي صنعت او برشي مرستو په برخو کې السلیک شوې. هندوستان ته د ایټالیا 

صدراعظم او د افغانستان صدراعظم سفرونه هم پدغه ګڼه کې تر پوښښ الندې نیول شوي دي. په 2017 

کې هندوستان د دریو شاهي کورنیو کوربه هم و، پدغو لیدنو کې د دواړو خواو په دوو اړخیزو همکاریو او 

د لیوالتیا وړ نورو دوه اړخیزو موضوعګانو باندې نظرونه تبادله کړل. 

زمونږ د سفر په برخه کې، مونږ به تايس د یوه سفر لپاره مادهیا پردیش ښایسته طبیعت ته یوسو، دا ایالت 

په زړه پوري منظرې لري او د هر وړ سفر کوونکي لپاره یوڅه وړاندې کوالی يش. پدغو کې د بهیمبیتکا د 

ډبرې له رسپناو څخه، د يونیسکو د نړۍ مېراث یو ځای، د پرانګانو درې ساتل شوي په زړه پورې ځایونه 

او د زیارت کولو مرکزونه شامل دي. 

د ران اوتساو کلنۍ فیستیوال د ګوجرات د پېړیو زوړ کلتور ملانځې. مونږ د دغې سیمې خلکو، کلتور او 

ته د هندوستان   نظر کوو. مونږ تايس  یو  ته  پورې اليس هرن  په زړه  او  روحیې، پشمول د پیچيل ګلدوزی 

معلومات  په هکله  کارولو  توکو  او  تخنیکونو  د  پدغه صنعت کې  او  فیشن د صنعت  فعال  د شامل ختیځ 

وړاندې کوو. 

د هندوستان سوکوهونکې ایم يس ماري کوم د آسیا د کنفیدراسیون د ښځو سوکوهنې اتلولی کې د پنځم 

رسو زرو مېډال وړلو رسه تاریخ جوړ کړی دی. مونږ به د هغې د مسلک له ویاړه ډکې شیبې او پدغه سفر 

کې پر ننګونو د هغې بریا وڅیړو.    

په  هغه هرنمند چې  کوو،  ستاینه  کهنه  وینود  مرحوم هرنمند  د  مونږ  کې،  پایله  په 

خپل استعداد، سخاوت او ایامندارۍ رسه یې د ډیرو خلکو زړونه خوشاله کړي او یو 

ډیر ښه مېراث یې پرې ایښی دی. 
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پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 

د سورجکوند هرنونو نړیواله میله

دا میله د کلتور، موسیقی او خوشالی یوه 

رنګینه ټولګه ده او هرکال پدغه کلنۍ میله کې 

د هندوستان د دودیز کلتور میراثونه، نڅاوې، 

اليس هرنونه او نور نندارې ته ښودل کیږي.

کله: د 2018 د فربوۍ له 2 تر 18

چیرته: د هریانه په فریدآباد کې

پونګال

دغه فیستیوال چې د ملر خدای ته ځانګړی شوی د 

هندوستان په ټولې جنوبې سیمه کې ملانځل کیږي. د 

پونګال وریجې د حاصالتو له نوي وریجو او شېدو څخه 

په رنګینو کاليل دیګونو کې پخیږي. دغه ځانګړې 

خواړه په دواړو خوږو او مالګین ډولونو پخیږي، او د 

فیستیوال په ترڅ کې ورڅخه خوند اخیستل کیږي. 

کله: د 2018 د جنورۍ 13 او 14

چیرته: د هندوستان په جنوب کې

د موکتیسوارد نڅا فیستیوال

ددغه فیستیوال چې هرکال د موکتیسوارد په 

تاریخي معبد کې تررسه کیږي، د هندوستان د 

اودیيس د دودیزي نڅا بڼې ملانځل دي، دغه نڅا 

د اودیيس د مسلکي نڅاکوونکو لخوا په انفرادي، 

دوه کسیزو او ډلیزو بڼو کې تررسه کیږي.

کله: کله: د 2018 د جنورۍ 14 تر 16

چیرته: د اودیشا په موکتیسوار کې

د جمهوریت ورځ

د هندوستان د جمهوریت 69 ورځ به په د یوه شانداره 

رسم ګذشت په ترڅ کې په راجپات کې وملانځل يش، 

د دغه رسم ګذشت په ترڅ کې به د هندوستان د 

ټولو ایالتونو او د هغوی د دودیز کلتورونو په زړه پورې 

انځورونه هم نندارې ته وړاندې يش. 

کله: کله: د 2018 د جنورۍ 26

چیرته: په نوي ډهيل کې

تاج مهوتساو

دغه میله چې د تاج محل ختیځې دروازې ته 

نږدې په شیلپګرام کې تررسه کیږي، د 10 ورځو 

میله ده او د هندوستان شتمن هرني، کلتوري او 

د خواړو میراثونه نندارې ته وړاندې کوي. 

کله: د 2018 د فربوۍ له 18 تر 27

چیرته: د اوترا پردیش په آګره کې

د بیکانیر اوښ میله

په دغه کلنۍ فیستیوال چې د دښتې بېړۍ لپاره 

ځانګړی شوی، د بیکانیر اوښ سیالۍ، د اوښ 

اکروباتیکونه او د اوښ ښایست سیالۍ شامل 

دي! د فیستیوال په نورو برخو کې د کلیوايل 

نڅاکوونکو نڅاوې، د اور نڅاوې او په زړه پورې 

اورلوبې شامل دي.

کله: د 2018 د جنورۍ 13 او 14

چیرته: د راجستان په بیکانیر کې
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مدهیا پردیش
د ژمې یوه بشپړه تفریح

ایم يس ماري کوم
یوځل بیا تاریخ جوړوي

په یاد
هرنمند وینود کهنه

د هندوستان –  فیلیپین: 
ځواکمنې اړیکې

هند ليد
31 ټوک ■ 5 & 6 ګڼه ■ اکتوبر –  دسمبر 2017

د 2018 کال د یادونې غونډه 
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