
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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یوه شخيص ډالۍ وه.” ویشنی جان تو تینی کاجیی 

یو گجراتی شعر دی چې د نرشام مهتا لخوا لیکل 

شوی، د بنځلسمې پیړۍ شاعر وو. دا د باپو یو د 

خوښې بهاجانو څخه وو. مهامتا ګاندي د هغه  د 

ورځې په پیل کې د خپل دعاګانو کې په معمول ډول 

داخل کړ.

نړۍ روښانه کړئ
د 2018 کال د اکتوبر په 2، په ټوله نړۍ کې نامتو 

ارزښتناکه آثار د مهامتا په رنگونو کې روښان شول، 

د هغه د سولې او همکارۍ پیغام بیا تکرار او د نن 

ورځې نړۍ کې د هغه تړاو بیان کړ. په یوه داستانې 

نوښت کې، د ماهامتا د ژوند او د هغه تعلیامت 

   LED په نړیواله کچه په 120 ځایونو کې د ځانګړو

ویډیوګانو له الرې وښودل شو، د تاریخي ځایونو 

په شمول لکه د انګلستان Piccadilly رسکس او 

د برلین ترټولو لوی استوګن، Nikolaiviertel  په 

شمول.

یو له ډیرو مهمو نندارو څخه د دوبی نامتو برج 

خلیفه کې وو، چې د هند د سفارت، ابوظبی او په 

دوبی کې د هند قونسلګرۍ لخوا تنظیم شوی و. 

چې ډیر نندارچیان یې جذب کړل.

د باپو د پیغامونو LED نندارې په ویانا کې د 

ویلټ میوزیم کې هم ښکاره شوې، په بوډاپسټ کې 

د بودا کال، په روم کې پاالززو سناتوریو، په اندونیزیا 

کې پرامبانن مندر او Arte de Museo په پیروکې 

هم ښکاره شول.

 دا ویډیو فلم چې ښکاره شوی و، د ګاندهي 

ژوند له مهمو ټکو او د هغه تشویقي خربو د ځینو 

نوښتونو رسه د پام وړ پوښتنو ته اشاره وکړه. دا په 

یو خورا روښانه ساده لیدونکی فلسفه کې وړاندې 

شو چې د السی رسم شویو او اوبو رنګ شوي رنګ 

رسه مینځل شوي  انځورونه کارول شوي وو. د 

خنثی رنګونو به کارولو رسه، انځورونو د نړۍ په 

کچه اوچت لیدل شوي کس د ژوند سادګي او 

درسونه ښکاره کول.

د کیڼ څخه د ساعت په دوران برابر: په برج خليفه، دوبۍ کې د LED  ویډیو ښکاره شوي برخه د افریقا برج په مايل کې، په واشنګنت ډي يس کې د هند سفارت، په لندن 

کې د امریکا او هند عايل کمیشرن

په موسیقي رنګونو کې نړیوالو هنرمندانو 

د باپو به زړه پورې بهجن، ویشناو جان 

تو” په سندریزه توګه وغږاوه.
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پروګرام پالن کړی، چې بیالبیلې غونډې لري ترڅو 

د هغه پیغام چې د سولې، فروتني او منلو دي هم 

خپور کړي. ملانځنه په هند او د نړی ګوټ ګوټ 

هیوادونو کې تررسه کیږي - د فلمونو د نندارې چې 

د باپو په اړه وي تر “روغتیایي پروګرام” د هیواد 

په کچه او د سړکونو لوبې چې د مهامتا فلسفې 

انځور کړي.

د موزیک په ډول یو
د مراسمو یوه منونه د موسیقۍ رنګ دی چې د 

مهامتا د خوښې بهجن، ویشناو جان تو تینی کهیئ 

رسه تیریږي. د 150 څخه زیاتو هیوادونو هرنمندانو 

د خپل اوازونه د مناجاتو لپاره یوخای کړي. د پنځه 

دقیقو ویډیو چې د 2018 کال د اکتوبر په 2 مه 

د مهامتا ګاندي نړیوال روغتیا ساتنې کنفرانس 

پای ته رسیدو کې، د لومړي وزیر نریندرا مودي 

لخوا وړاندې شو چې د 150 غوره شویو هیوادونو 

د هرنمندانو لخوا سندریز شوی وو، دا د حیرانۍ 

سندرغاړي یو موسیقي نندارې ته وړاندې کوي. 

دا د ملګرو ملتونو منيش جرنل انټونیو ګوتیریز؛ د 

بهرنیو چارو وزیر سوشام سوراج او د څښاک اوبو 

او سناتور اما بهاريت د نورو نامتو شخصیتونو په 

مخ کې برانیستل شو. د 155 څخه زیاتو هېوادونو 

هرنمندانو په دې نوښت کې برخه اخیستې ده. 

په بهر کې د هند ماموریت او سفارتونه د خپلو 

هیوادونو څخه کسان پیژنديل ترڅو د موسیقی 

رنګ لپاره ګجرايت کې بھجن وړاندې کړي. د ملګرو 

ملتونو لخوا پیژندل شوي سیمې او هیوادونو ویډیو 

کلوپونو لیږيل ، چې وروسته د فیوژن ویډیو کې 

ځای پرځای شوي. نتیجه یې د مختلفو سیمو سیمه 

ایز خوند رسه د تفسیر یو روښانه، رنګی او بډایه 

جوړښت وه. د ارمنیا څخه تر انګوال، رسی لنکا څخه 

تر رسبیا او عراق څخه تر آیسلند، مشهور محيل 

سندرغاړو او ګروپونو په دې برخه کې خپله وړتیا 

ښودلې ده. په ويديو کې تر ټولو مهم غږ د نيورو 

د ولسمرش بارون ديوييس وقه ده. د ولسمرش وقه 

اشاره یوازې د ماهتا ګاندي لپاره د 150 زېږېدنې د 

کلیزې په جریان کې یو ځانګړی درناوی او باج نه 

و بلکې “د هغه له خوا ملړي وزیر نریندرا مودي ته 

د لندن د 

 Piccadilly

رسکس کې ښکاره 

  LED  شوي

ویډیو یوه نښه

د LED یوه ویډیو د نړۍ مهمو ودانیو 

کې ښکاره شوه چې د باپو د ژند او 

پیغام لنډیز وو
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نړی باپو یادوي
د مهامتا ګاندي د 150 زېږېدنې کلیزې په مناسبت، د هندوستان حکومت د یو 

کال اوږد جشن ملانځنه پالن کړې ده

نامتو نظريايت فزیک پوه الربټ انشتاین یوځل د 

مهامتا ګاندي په اړه وویل: “نسلونه به رايش، دا به 

رايش، دا به کمه وي چې باور وکړي چې داسې  سړي 

د ځمکې پرمخ د غوښې او وینې درلودلو رسه قدم 

وهل دی.”

باپو، لکه څرنګه چې مهامتا په مینه په دې نامه 

یادیږي، د هندوستان د ازادۍ د مبارزې یو مهم 

مرش و. هغه په   غیر تاوتریخوايل کې ثابت باور درلود 

او د خپلواکۍ لپاره یې پرته له جګړه خپل دریځ 

ونیوه. مهامتا نه یوازې د سیايس ازادۍ لپاره مبارزه 

وکړه بلکې د یو ځان بسیا ملت لپاره چې داسې یو 

ټولنه ولري ترڅو د ذات، مذهب، اقتصادي جندر او 

جنسیت په وړاندې د تعصب څخه پاکه وي.

د 2018 کال د اکتوبر 2، د مهامتا د زیږیدنې د 

150 کلیزې د ملنانځنو پیل دی. او د دې لپاره چې 

غونډه وملانځي، د هند حکومت یو کلن اوږدمهال 

د ویشناو جان تو 

رنګونو د ویډیو 

څخه اخیستل 

شوی سکرین
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لخوا پراختیا ورکړل شوې، داسې ویل کیږي چې هوایی 

ډګر د دولت پرمختګ لپاره اوږدمهاله الر ده. لومړی 

وزیر، د هوایي ډګر پرانیستلو کې وویل، “په آیالت کې 

دویم هوایي ډګر به د لویدیز اوډیشا سیمه کې د ژوند 

کولو په توګه کار وکړي او د کانونو څخه بډایه سیمې ته 

پانګه اچوونکي جذب کړي.”

په ټولیزه توګه په 1000 جریبه ځمکه جوړشوې، 

جارسوګدا هم د هیواد شنو هوایي ډګرونو څخه دی. 

دا ډګر د چاپیریال، سیمه ییزو موادو څخه جوړ شوی، 

او دا د باران د اوبو د راټولولو سیسټم او د ملر بریښنا 

سیستم لري. په زړه پورې خربه دا چې د جارسوګدا د 

بریتانوي دور کې هوايي ډګر درلود چې دویم نړیوال 

جنګ کې جوړ شوی. د خپلواکۍ څخه وروسته، دا 

کله، کله استعاملیده خو د سوداګریزې موخو لپاره نه. 

په 1998 کې، کله چې د کنټرول برج ودانۍ ونړیدله، 

هوایي ډګرپه بشپړه توګه عملیات بند کړل. خو لکه 

څنګه چې د کانونو کیندنې کمربند وغوړیده او 

جارسوګدا یو پیاوړی صنعتي مرکز شو، نو د هوایي ډګر 

بیا جوړولو لپاره غوښتنې پیل شوې. ایالتي حکومت د 

ټولټال 2100 میلیونه هندي روپیو لګښت څخه 750 

میلیونه هندي روپۍ ورکړې، او د وییر سیرینډرا سای 

هوایي ډګر د 2018 کال سپتمرب په 22 پرانیستل شو.

 د 4000 مرت مربع هوايي ډګر A-320  ډوله الوتکو 

لپاره د هوا په ټولو حاالتو کې هوایي عملیاتو لپاره تیار 

شوی دی. د ترمینل ودانۍ رسبیره، د هوایي ډګر زیربنا 

هم د بیل ځای کولو خونه، د نوي بالک ټرمینل کنټرول 

برج، د اور وژنې او اړین هوانوردي مرستې شامل دي.

په دې وروستیو کې د AAI لخوا رامنځته شوې لویه 

پروژه په مدیا پردیش کې د جبلپور هوايي ډګر پرمختیا 

ده چې4130 میلیونه هندي روپۍ لګښت لري، چې د 

اوسنیو 150 څخه 500 مسافرینو ته د یو ساعت وړتیا 

لوړيږي. د وړاندیز شوي ټرمینل ودانۍ، 9,350 مرت 

مربع ځمکه پررس پراخه پرته ده چې په نړیوال معیار 

برابر تسهیالت برابروي، د قبایيل هرنونو، کورنۍ اليس 

صنایعو، او د دولت نامتو سیالين موقعیتونه. د نوي 

هوایی ډګرونو په جوړولو او د موجوده هوايی ډګرونو 

د اسانتیاوو ښه کولو کې لوی پانګه اچونه به نه یوازې 

د سیالنیانو، سوداګرۍ او نورو لیدونکو ډیروالی تامین 

کړي، مګر دا هم مته کیږي چې د هیواد په ډیرو پاتو 

سیمو کې پانګونه وده وکړي.

د مخ پاڼه: د سیکیم په 

ملړۍ هوایي ډګر کې 

د 2,380 مربع مرتو 

ترمینل د هاماللیا غرونو 

په منځ کې جوړ شوی.د 

دې 80 مرتو لوړ دیوال 

ترټولو لوړ دیوال دی په 

 نړۍ کې

ښی خوا: په اوډیشا کې 

د جارسوګدا هوايي ډګر 

د A-320 ډوله الوتکه 

سمبالولی يش

په هند کې، وروستي درې کلونو په 

کورني سکټور کې د مسافرینو پیاوړې 

وده لیدلي، چې په 2017 کال کې 100 

میلیونو ته رسیده
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robust Demand
Rise in working group and middle class demography will effect the demand positively.

India is expected to become third largest aviation market in terms of 
passengers by 2024*.

opportunities in Mro
Expenditure in MRO accounts for 13-15 per cent of total revenues; it is the 

second-highest expense after fuel cost. By 2020, the MRO industry is likely to 
grow over US$ 1.5 billion.

Policy support
Foreign investment up to 49 per cent is allowed under automatic route in 

scheduled air transport service, regional air transport service and domestic 
scheduled passenger airline.

increasing investments
Aviation industry in India is expected to witness   1 lakh crore (US$ 15.52 

billion) worth of investments in the next five years.

Note: MRO –Maintenance, Repair and Overhaul, *As per International Air Transport Association (IATA) forecasts

Money matters

Airports Authority of India is going to invest INR 15,000 crore 
in 2018-19 for expanding existing terminals and constructing 
15 new ones. It has opened the airport sector to private 
participation, and six airports across major cities are being 
developed under the PPP model. The AAI aims to bring 
around 250 airports under operation across the country by 
2020. Investments to the tune of INR 420-450  are expected 
in India’s airport infrastructure between FY18-23.

India Brand Equity Foundation
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د ښکال اوازه خپوروي - حتی د ګرځندویانو لپاره سیکیم 

د الرسيس وړ ګرځوي. نږدې 15 الکه سیاحانو سیکیم 

په 2017-18 کلنون کې ولید، چې ډیرۍ یې د لویدیځ 

بنګال څخه ول. NH 10 لویه الره ، د 125 کیلومرتو 

اوږدوايل رسه چې سیکیم او لویدیځ بنګال رسه نښلوي، 

ډیری وختونه د ځمکو د خویدو له امله تړل کیږي او 

د ترافيکو د تلو راوتلو د اوږد ځنډ المل کیږي. د سفر 

صنعت کارونکي هم د بارانونو په وخت کې سیکیم ته 

راغلو سیالنیانو ته سرتګې په الر دي، یو داسې وخت 

چې په سیاحت کې ډوب لیدل کیږي. د سیمې څخه 

د سیاحت کاکوونکی وایي: “سیاحان پرته له لویو الرو 

کارولو څخه کوالی يش چې د سیکیم څخه په مستقیم 

ډول الوتنه وکړي. هوایي ډګر به هغه سیالنیان هم 

راوړي چې د سړک اوږد مهاله سفرونو رسه آرام نه وي. 

“ د هوایی ډګر څخه مته کیږي چې د الوتکو الوتنې په 

الره واچوي چې ډیر سیالنیان راوړي. 

د جارسوګدا هوايي ډګر، اوډیشا
د اوډیشا دویم هوایي ډګر، د جارسوګدا هوایي ډګر، 

په دې وروستیو کې د لومړي وزير نرند را موډي لخوا 

 AAI پرانستل شو. د اوډیشا حکومت رسه په همکارۍ د
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کال کې د نړۍ په کچه د هوایی ټرانسپورت دریم 

لوی بازار وي، چې د خپلې اوسني اومې درجې څخه به 

پورته وي.

د ملکي هوایي چلند په وړاندې د داسې ډراماتيک 

بدلونونو رسه، د هند حکومت د هوایي ډګرونو پرمختګ 

کې د زیربناوو او تاسیساتو هرن ته د هوایی ډګرونو او 

هلیکوپرتو له الرې پام کړی ترڅو د هوايي رشکتونو 

لپاره مناسب عملیات او د مسافرینو لپاره غوره خدمات 

تضمین کړي.

مته کیږي چې لږترلږه 30 نوي هوایي ډګرونه به 

په 2019 کې عملیات ته چمتو وي، چې د 100 څخه 

زیات اوسني هوایي ډګرونو لیست ته به اضاف يش. 

د دې رسبیره، د UDAN )یعنی د هیواد عام وګړي 

پرواز وکړي( د پروژې تر پوښښ الندې به ډیر نوي نوي 

هیلیپډونه جوړ يش ترڅو د یادې پروژې دخدمتونو 

ورکړې څخه ډاډ ولري. موږ په هند کې د داسې درې 

نویو او پرمختليل هوایی ډګرونه ګورو، کوم چې په 

آسانۍ رسه الوتنه کوي، او همدا رنګه په دې سیمو کې 

د دې هوایی ډګرونو  د اغیزې څرنګوالی په ټولنیز- 

اقتصادي پرمختګ ګورو.

پکیانګ هوايي ډګر، سیکیم
ې ګانتوک څخه 30 کیلومرته لرې، د ایالت ملړی 

هوايی ډګر د انجنیري تعجب او حیرت څخه کم نه 

دی. د 4,590 فوټو په لوړوايل د یوې غونډۍ په رس 

کې موقعیت لري، هوایی ډګر د پکیانګ کلی په رس 

کې پروت دی. د 553.53 میلیونو هندي روپیو په 

لګښت جوړ شوی، دا د معامرۍ یوه خپرونه ده. د 1.7 

کیلومرتو اوږدوايل، او د 30 مرتو په پراخوايل  لرلو رسه 

د الوتنې لیکه د لویې بندیز جوړولو وروسته جوړه شوې. 

برسیره پردې، د خاورې پیاوړتیا او د پایښت د ثبات بې 

ساري تخنیکونه د دې هوایی ډګر جوړولو لپاره کارويل 

دي او د ATR-72 الوتکې زوره ځای پر ځای کولی يش.

د هندوستان د هوایي ډګر ادارې )AAI( لخوا اداره 

کیږي او فعالیت کوي، د پکیانګ سرتاتیژیک موقعیت 

د هند په سرتاتیژیک پالنونو کې یو مهم عنرص جوړوي. 

هوايی ډګر د چین پولې څخه یوازې 70 کیلو مرته واټن 

لري، او هوای ځواک کولی يش دلته خپل ډیرۍ الوتکې 

راښکته کړي. د 3,200 مرت مربع مساحت لرونکی 

ترمینل د هیاملیا غرونو په مینځ کې جوړ شوی دی، 

کوم چې لیدونکي په لیدو خوښوي. هوایی ډګر سیکیم 

د سیکیم پالزمینې ګانتک ته نژدې د پکیانګ هوایی ډګر د 1.7 کیلو مرتو په اوږدوايل او 30 مرتو په پراخوايل د الوتنې لیکه لري
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سفر وکړئ
هندوستان د هوایی انقالب پرمخ دی. په هر کال 

تیریدو رسه د پروازونو شمیر زیاتیږي، هیواد په نړیوال 
معیارونو برابر هوايي ډګرونو ته پراختیا ورکوي ترڅو 

وکوالی يش د مخ په ډیریدوغوښتنو ته رسه برابری 
وکړي. نوې زیربنا د نږدې سیمو ټولنیز او اقتصادي 

پرمختګ ته هم وده ورکوي.

لیکواله: ان يب راو

دا د هند ملکي هوانوردي پرواز لپاره یو ښه پیل وه، چې د الوتکې له الرې

کورين مسافرین په تیرو 50 میاشتو کې پرته له کومې 

وقفې دوه چنده ډیر شوي دي. د هوايي ټرانسپورت نړیوال 

اتحادېې )IATA(  د 2018 کال ډسمرب وروستني خپاره شوي 

ارقامو له مخې د هند کورين مسافر 15 سلنه د 2017 کال 

اکتوبر میاشتې په پرتله ډیر شوي دي. 

د هند هوايي چلند مارکيټ پروژو په اړه د IATA بشپړ 

راپور ښکاره کوي چې په راتلونکو کلونو کې د سکټور د 

دوامداره چټک پرمختګ لپاره خورا زیات قوت شته. په 

داسې حال کې چې په 2010 کال کې، نږدې 80 میلیونه 

خلکو د “هند / دننه / یا هندوستان” ته سفر کړی وه، په 

2017 کې دوه برابره 160  میلیونه خلک ول او د IATA د 

وینا بربنسټ، په 2037 م کال کې اټکل کیږي چې شمیره 

به 520 میلیونه خلکو ته رسیږي. هوایی ترانسپورت هند 

رسه د پام وړ اقتصادي مرسته کوي 750 زره دندو مالتړ 

کوي )390,000 په مستقیمه بڼه، د ارزښت زنځیر کې 

,570,000 او په سیاحت کې 6.2 میلیونه(. هوايي چلند د 

هندوستان ناخالصو داخيل تولیداتو لپاره هر کال 30 ملیارډ 

ډالره مرسته کوي. IATA اټکل کوي چې 359 میلیونه 

اضايف مسافرین به  2036 کال پورې الوتنې کوي، چې 228 

میلیونه به یې په کورين الرو کې وي. او هند به په 2026 
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غوندې دلته او هلته ګول ووهي”. د کلونو په تیریدو 

رسه چیرتي ته فرصتونه په الس ورغيل او د هیواد 

نامتو کلبونو رسه لکه JCT، ختیخ بنګال، ډیمپو، چراغ 

یونایتید او موهن باګن لپاره لوبیدلی دی. هغه د 

کانساس سیټي ویزارډز په وسیله د MLS )د فوټبال 

عمومي لیګ(، د امریکايي مسلکي فوټبال لیګ لپاره 

د مارچ په 24، 2010 کال کې غوره شوی وو چې په 

دې رسه دی دریم هندی شو چې باندين لوبډلې لپاره 

لوبیږي. خو د بنګلور اف سی رسه لوبغاړی د کور فکر 

وکړ او له 2015 کال راهیسې دوی رسه دی. 

چیرتي د اوچټ پوړ به شتون باوري دي چې ډیرې 

تجربې او سختو هلوزلو رسه الس ته راوړل کیدای 

يش او له همدې امله ډیري خلک هغه په هند کې د 

سپورت یو کامل سفیر په توګه پیژين. هغه دا باور د 

خپل سلمې نړیوالې لوبه کې به لوبیدو او د 16 ګول 

په وهلو د خلکو په ذهنونو کې پریخود، چې وررسه د 

هند کپتان  د نړۍ دریم تر ټولو ډیر ګول وهونکی شو، 

چې هغه د ارزښتناکو لوبغاړو لکه کریستیانو رونالدو او 

لیونل میسی په لړ کې راغی. 

هغه خپله الره د هند فوټبال په ستونزمنو وختونو کې 

برابره کړې ده او دخپل نامتو فروتني یې ساتلې ده. د 

خپلې الرې ته په رسیدو رسه چې هر لوبغاړی یې خوب 

ویني، هغه وویل دا اړینه ده چې مینوال په دې ارزښت 

پوه يش چې کله د سپورت الره ګټه جوړه کړي. حتی 

نن، هغه تل د ځوانو لوبغاړو په وسیله د بنګلور اف سی 

او هند ټیم څخه د پوښتنو الندې راځي، چې د احتاميل 

سرتاتیژیانو په اړه ورڅخه پوښتنه کوي خو هیڅ کله بې 

ځوابه بیرته نه ځي او بله پوښتنه کوي. کله چې له هغه 

څخه د راتلونکي په اړه پوښتنه کوي، هغه په شوخۍ 

رسه ځواب ورکوي چې هغه فقط 34 کلن دی او یواځې 

34 کال د ارزښتناکه فوټبال پاتې دي ورته! او مونږ 

یواځې هیله کوالی شو چې چیرتي کله لوبغايل ته دننه 

کیږي او خپل مینه والو سهر په تړلو السونو روغبړ کوي، 

هغه وستایو او تشویق یې کړو.

د هند د فوټبال مینوال د کلونو په تیریدو رسه څو برابره ډیر شوي دي، چې هغوی ته د میني ّڅخه آبی حاجیانو نوم ایښودل شوی دی

چیتري ته د کپتاني السبند په 2012 

کال کې د بوتیا په وسیله ورکول شو او 

له همغه وخته تر اوسه ورسره پاتې دی
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Renedy Singh 
Former Indian captain

We played 
together for eight 
years. Football  in 
the country has 

improved because 
we now have 

players like him

Chhetri’s dynamic digits
65 International goals
104 International caps

120 goals on the 
domestic circuit

247 appearences in total 
48 goals and 

105 appearances for  
Bengaluru FC

1.35 million Twitter followers

Current world record 
holders

Cristiano Ronaldo (Portugal) 
85 goals in 154 matches 

Sunil Chhetri (India) 
67 goals in 105 matches
Lionel Messi (Argentina ) 
65 goals in 128 matches 

Neymar Jr (Brazil ) 
60 goals in 95 matches  

David Villa (Spain) 
59 goals in 98 Matches

کې د هغه زیرک استعداد باندې اعرتاف وکړ. لکه 

څنګه چې چیرتي خپله سلمه نړیواله لوبه کې د ممبی 

فوټبال میدان کې د هند او کینیا مسابقه کې راښکاره 

شو، بوتیا او سیال افسانوي آی آیم ویجیان ځوان لوبغاړی 

ته احرتام وکړ په داسې حال کې چې ورزيش کالیو 

د هغه نوم را ښکاره کاوه. هغه ته د کپتانۍ السبند 

د ملړي ځل لپاره د بوتیا په وسیله په 2012 کال کې 

ورکول شو او له همغه وخته هغه رسه پاتې شو. 

لوبغاړی
لکه څنګه چې متخصصین او مینوال د هغه کړنې 

ستایي، خاکسار چیرتي داسې ښکاري چې هغه یو 

جادویی ملس لري، داسې تعریفیږي لکه د لوبغاړی 

ذهن، بدن او روح په منځ کې هغه اړیکه چې د هغې 

په وسیله توپ په خپله پښه دریبل کوي. هغه په خپل 

مودبانه ډول وویل، “زه یواځې هغه لوبه کوم چې وررسه 

مینه لرم. او زه یو قوي د فیټنیس ریژیم تعقیبوم، په 

ځانګري ډول وروسته له 30 منډو.” کیدای شی دا 

یې یو علت وي چې تر اوسه زملی، تازه د څوکۍ څخه 

اخیستل شوی ښکاري، په داسې حال کې چې 34 کلن 

دی او د لږ ترلږه 18 کلونو څخه فوټبال لوبه کوي. هغه 

تل دا ساتلې چې هغه داسې یو لوبغاړی وي چې “خلک 

ورباندې تکیه وکړي نه داسې یو څوک لکه فلمي اکټر 

الندې کیڼ لور ته: سونیل 

چیرتي د خپلو مینوالو 

څخه د هغوی مالتړلپاره د 

خپل مشهوره نښاين فرتني 

رسه مننه کوي.

الندې ښي لور ته: بی 

چونګ بوتیا هغه کپتان 

وو چې د هغه الس الندې 

چیرتي یو لوبغاړی شو او 

د ميل ټیم کپتاين اساسات 

یې ورڅخه زده کړل. 
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د پړانګ خیز
هغه په کرب رسه په الره نه ځي، نه د ستورو فوټبالرانو غوندې په زرق و برق 

روان وي. خو د خپل مسلکیتوب او تعهد رسه سونیل چرتي وکوالی شول د هند 
فوټبال ټیم کې محرش جوړ کړي، چې په مینه ورته آيب پړانګان وایي. 

لیکواله: وینایک سوریا سوامي

هغه کیدای يش یو نوی زملی وي او یواځې 1.70 مرته 

ونه ولري، کیدای يش یو کس پرې غلط يش، خو د ګول 

دروازې مخې ته یې یو توپ رسه پریږدئ بیا به تاسې 

پوه شئ چې دا وړوکی کس د څه معجزو توان لري. ډیر 

کله له ده څخه د هند “د فوټبال ښاغيل” لقب ورکولو 

باندې هرکلی کیږي، د سونیل چیرتي صعود کیسه د 

هند غوره لوبغاړي په توګه او د ميل لوبډلې لوبډملرش 

په توګه د ډهيل یوې ښوونځۍ لیګ څخه داسې وایي 

چې کوښښ او کار پسې کیدل څومره د سپورت مخ د 

ټول هیواد لپاره بدلوي. 

بدلون
په تیرو 15 کلونو کې د هند فوټبال لپاره ډیر بدلون 

راغلی دی. د اوږدو لیکو څخه رانیولی چې د فوټبال 

سټیډیوم څخه بهر د هرې مسابقې لپاره جوړیږي 

تر یوې مقایسوي کورين لیګ پورې، باالخره داسې 

ښکاري چې په هند کې د فوټبال ټولنه یوې سمې لور 

ته روانه ده. خو په علمي لحاظ چې یو کس خربه کوي، 

تغیر داسې یو شی دی چې د اصل خالف، موجودیت 

او کتلست ته اړتیا لری چې یوه اړینه انګیزه منځ ته 

راوړي. د داسې یو ملت لپاره چې د کرکټ رسه لیونۍ 

مینه لري، ټول د چرتي، ځوان توپ وهونکی رسه د 

فوټبال لوبې لپاره والړ ول. د ارجونا جایزي ګټونکی وایي 

چې دې لپاره لوی بریالیتوب هغه وخت راغی چې هغه 

د موهن باګن افسانه یی کلب رسه په کلکته د هند 

فوټبال ګرم مرکز کې خپل لوبه پیل کړه. 

په شاته کتلو رسه، هغه کله چې موهن باګن ته راغی، 

د هغه په ځان کې لویې جامې وې، هیڅ چا ورته پام 

ونکړ. خو د هغه کړنو د نورو رسه په چټکی هغه اصلی 

ټیم ته غوره کړ. د هغه رویه او کنجکاوي هغه ښکاره کړ 

او د هغه تعهد لوبې ته هغه مجبور کړ چې په ټیم کې 

ځای و نیيس. له هغې وروسته، هغه هیڅ کله شاته کتيل 

نه دي او خپل پام یې ساتلی چې ال ښه لوبغاړی يش، په 

مینه یې ورته د میدان دننه او بهر کوچینګ وکړ او په 

خلص ډول داسې یو ستوری یې را اوچت کړ چې د ملت 

لپاره یې فوټبال بیا تعریف کړ. چیرتي ډیرکله ویيل چې 

“په موهن باګن کې هغوی یواځې په لوبې پام کاوه ځکه 

چې مرشانو به د رسنیو او مینه والو فشار په ځان مانه”. 

په حقیق کې تیر کال د چیرتي قهرمان، بوتیا په میدان 

په 2010 کال کې، د کانساس سیټي 

ویزارډز سره، چیتري دریم هندی 

لوبغاړی شو چې باندني کلب سره ولوبیده
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چې یو هرنمند پری کار کړې وي. په 2019 کال کې 

به تر نورو کلونو ډیرې داسې انفرادي هرنونه وړاندې 

يش، په داسې حال کې چې د پاکستاين هرنمند عایشه 

خالد هرن به اننت آرټ نندارې لخوا وړاندې يش، 

اګزیبیټ 320 به د سوماکيش سینګ هرن نندارې 

ته کیږدي. ودیهرا آرټ ګالري به په پالزمینه کې د 

هرنمند مدهوسودهنن د پروژې کوربه توب وکړي. 

د هرني نړۍ د خربتیاوو او خربو اترو رسبیره، د هرن 

لیواالن داسې فکر کوي چې دا مراسم د هرن په زده کړو 

باندې مترکز لپاره هم مرسته کوي. د سټیډیو آرټ څخه 

آشنا سینګ وایي د دې لپاره چې د هند هرن په هر کور 

کې ځای ونیيس اړینه ده چې د هرن په زده کړو ټینګار 

ويش، او دا ننداره هم په دې برخه کې مرسته کوي. 

هغې زیاته کړه، “په هیواد کې خوارا سرت استعدادونه 

شته دي، خو دا چې هغوې وکولی يش د ټولنې ټولو 

برخو ته الر ومومي پوهاوي ته اړتیا ده. لکه څرنګه چې د 

هند هرني نندارې د هرني زده کړو په پرمختګ کې یو 

اوږد واټن وهلی دی، خو مونږ ال زیاتو هڅو ته اړتیا لرو. 

دولت د سوداګریزو رشکتونو سکټور تر څنګ د پوهاوي 

د رامنځ ته کولو په برخه کې باید مرسته وکړي.

پورته: د بهرنیو لیدونکو یوه ډله په برازیل اصله ګالریا کارال اسوریو کې 2018. ځانګړې قدم وهنه د مراسمو په ترڅ کې تررسه شوي. کښته: د هغه کار چې رسلیک یې وه 

1000 هڅې په یوه پخالینه کې، کوریایي - امریکایي هرنمند ټیمويت هایونسو يل د رسو زرو 24 کراته پاڼې 1000 دانې یوی سطحې ته ولیږدولې
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چې بیرته به دې نندارې کې ګډون وکړي، د بلین 

ساودرن )برلین او لندن(، د نیویارک څخه ایکون ګالري 

او له کوریا څخه د اراریو ګالري ده. 

د پوهاوی خپرول
د نندارغالی څخه بهر به یوه بل موازي نوښت چې د 

ګالریو، موزیمونو او هرني ځایونو لخوا څنګ په څنګ 

پروګرامونه ترتیب شوې، د ټول نوې ډیيل په مختلفو 

ځایونو کې په الره واچول يش. د هند هرني نندارې 

په د موازي نوښت کې به د معارص هرنمند بهاريت 

خیر انفرادي نندارتون د نوې ډیيل په بیکانیر هاوس 

کې نندارې ته وړاندی يش. یوه ننداره به د عرصي 

هرن ميل ګالري کې اوپیندرا مهارتهي ته ډالۍ کیږي، 

د کیرن نادر هرني موزیم کې د ارپیتا سینګ لخوا 

شالید هرن په الره اچول کیږي، یوه ځانګرې ننداره به 

د اندرا ګاندهي ميل هرن مرکز کې او الډو رسای کې د 

هند اوسني هرن د بنسټ لخوا او په سویيل ډیيل کې د 

اوسني هرن د مرکز لخوا وړاندی يش. سټډیو آرت به د 

پاکستاين هرنمند خلیل چشتي انفرادي ننداره بیکانیر 

هاوس ته راوړي. 

په نویو راښکاره شویو وړتیاوو مترکز
ځینې ګالري واله لکه شوبها بهاټیا چې په پالزمینه کې 

د ګالري ګنیشا په نامه ګالري لري، باور لري چې ننداره 

یوازی د دې لپاره نه ده چې غوره هرنمندان خپل کارونه 

نندارې ته وړاندې کړي. هغه پخپله هیڅ کله د راتلونکو 

نومونو له ښودلو لکه دیو دتا پاډیکر، اوي جیت دتا او 

نیلکنټ چهودري ډډه نه ده کړې. “مونږ همیشه د نویو 

نومونو پیرودونکي لرو، ځکه چې په پای کې دا ټول په 

کیفیت او وړتیا پورې اړه لري چې څنګه وکولی يش پام 

ځان ته راواړوی،” هغه وویله او زیاته یې کړه چې “په 

دې ننداره کې هم زمونږ موضوع دودیز او د خلکو هرن 

دی. د معارص هرن خالف چې فطرت یې خیايل دی، 

زمونږ نندارې سمبولیکه او روحي بڼه لري.” همداراز د 

کلونو په اوږدو کې، زیاتره ګالري داسې نندارې ټاکي 

د پاکستاين االصله 

امریکایي هرنمند انیال 

قیوم آغا لخوا په 2017 

کې یوه داسې مجسمه 

ای سیورې رامنځته 

شوې وه چې د ګڼو 

خلکو پام یې ځان ته 

راواړوه. یو سور مکعب 

د ګلونو په نقش رسه 

پری شوی وه او د ننه 

روښانه وه. نو کله چې 

نندارچیان له دغه ځایه 

تیریدل روښنایي به په 

دوې لګیدله

د 2019 کال په ننداره کې به د 24 هندي 

او نړیوالو ښارونو څخه تر 70 زیات ننداره 

وال ګډون وکړي.
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کې ګډون پیل کړې دي او له هند او بهر څخه ګډونوال 

راټولوي.” په ننداره باندې باورمندي د دې سبب شوې 

چې ډیرې نندارخونې خپل دایمي هرنمندان او هرني 

آثار نندارې ته په دوامداره توګه راويل. د بیلګی په توګه 

ودیهرا یو ځل بیا د مخکښو په مینځ کې د ځینې نومونو 

لکه اس اچ رضا او رامیرش بروټا باندې تکیه کوي، په 

داسې حال کې چې معارصو هرنمندانو لکه اتول دودیا، 

شیلپا ګوپتا او جګن نات پانډا هرنونه به هم نندارې 

ته وړاندی کوي. د نندارې له پیله یو منظم ګډونوال د 

ساکيش ګالري ګیتا مهرا هم باور لري چې “عمومي پالن 

او بڼه جوړونه یقینا ښه شوی او مترکز پخپله د نندارې 

باندی دی نه په اضايف شیانو باندی”. مهرا هم د خپلو 

دایمي هرني ستورو هر یو شاین شیوان، ریکها رود 

ویتیا، رسندرن نایر او شون منډس هرنونه به نندارې ته 

وړاندې کړي. دا کومه د حیرانتیا خربه نده چې رسه له 

دې چې د هرن بازار په نړیواله کچه ورو شوی دی، خو 

بیا هم تر اوسه دې نندارې ته د هند د هرن په تاریخ 

کې په مهمه سرتګه کتل کیږي.

اوسني سناریو
د 2019 کال د نندارې لړۍ به په نوې ډیيل کې د ان 

اس آی يس په نندارغالی کې په الره واچول يش، د نړۍ 

او هند څخه به 75 ننداروال ګډون وکړي، چې په دې 

کې به د هیواد پیژندل شوي نندارخونې لکه جهاویري 

کانټیمپوراري، ګالري ایسا او چیمولډ پریسکاټ )ټولو 

له ممبیی څخه( ګډون وکړي، او له نوې ډیيل څخه به 

هم د نورو تر څنګ وتلې نندارخونې لکه نیچر مورټې او 

ګالریسکې ګډون وال وي. نړیوالې ګالري چې د لومړی 

ځل لپاره د هند د هرن په ننداره کې ګډون کوي پکې به 

د جرمني له برلین څخه نیوجریمشنایدر او د جاپان له 

کیوټو څخه به سوکیو ګالري ګډون وکړي. هغه ګالري 

د هند هنري نندارې د 2019 کال د پړاو 

لپاره، د نندارې مشره جګدیپ جګپال د 

لومړی ځل لپاره په څو نندار خونو کې 

راځوړند شوی دی

یوه کتونکی د 2017 کال په ننداره کې د بنګلوري هرنمند اویناش ویراراګهون د هغه هرني کار ستاینه وکړه چې د په احتامل کې اوسیدل تر رسلیک الندی یې نصب کړی وه
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د هند د هرن ننداره، په نوې ډييل کې تررسه کیدونکی د هرن غټ کلنۍ نندارتون چې د ګن شمیر 
هرنمندانو په راټولیدو رسه تررسه کیږي، د نندار والو نوی وړتیاوی، شور او لیوالتیا رامنځ ته کولو ته 
دوام ورکوي. د یاد نندارتون د 2019 کال پړاو پیل رسه سم، مونږ وګورو چې په دې مراسمو کې څه 

نغښتی دی او په هندي هرن باندی څنګه مترکز شوی دی.  

لیکواله: پونم ګویل

په هرن لوړوايل

دا د کال هغه وخت دی چې د ټول هند څخه هرنمندان 

راټولیږي او د کوچي هر دوه کلني، د غښتلو هرنمندانو 

فیسټیوال په ګوا او د هند هرني ننداره په نوې ډیيل 

کې ګډون کوي، او دا ټول په یوه وخت کې واقع کیږي. 

خو د هند هرني ننداره ته د هرن زیاترې مینه وال خپل 

لیدلوری لري، او څانګړې بدلون به ځکه وي چې د یادې 

ادارې مرشتابه یو کال مخکې بدلون وموند. د یادې 

نندارې یولسم پړاو به د 2019 کال جنوري میاشتې 

په 31 په نوې ډیيل کې پیل يش، او د دې نندارې نوې 

مرشه جګدیپ جګپال د لومړی ځل لپاره په څو نندار 

خونو کې راځوړند شوی دی. که څه هم دا به ال ډیره 

وختي وي چې د هغه تر مرشی الندی د نندارې په 

څرنګوايل قضاوت وکړو، د ګډون کونکو ګالریانو ترمنځ 

لیوالتیا د هندي هرن لپاره ښه وخت بډایه کوي. په 

نوې ډیيل کې د ترېشهولډ نندارخونې مرشه ټونټي 

چوهان وایي “زه احساس کوم چې جګپال به خپلې پراخه 

نړیوالې تجربې وکاروي، همدارنګه یاده کاري ډله د 

نندارخونو په تنظیمولو کې ډیر پوه ښکاري او د دې رسه 

به د نندارې سټنډرډ ته لوړه بڼه وروبښي.” 

سفر
په نوې ډیيل کې د ودیهرا هرني ګالري مرشه پارول 

ودیهرا موافقه ده او وایي، “له هغه وخت څخه چې 

مونږ د هند په لومړين هرني غونډه کې ګډون کړې وو 

چې هغه وخت د هرني غونډې په نوم پیژندل کیده، 

تر اوسه پورې د هرني نندارې سرت واټن وهلی دی. 

ډیرې پیژندل شویو د موزیم نړیوالو ډلو په دې ننداره 

د مالیزیایي هرنمند 

انی سامټ کار چې د 

مینې الهه تر رسلیک 

الندې تیرکال د هند 

د هرن په ننداره کې 

نندارې ته وړاندې شو، 

هغه پخپل کار کې د 

ورځني کارونکی توکي 

لکه پالستیکي کړی، 

د سینګار سامانونه، د 

پخلنځی او باغ توکی 

او د قرطاسیې توکي 

کارولی وه
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بورپوجاري د فلمونو د کتنې کمیټې غړی دی کوم 

چې د فیسټیوال لپاره نړیوال فلمونه غوره کوي. 

نوموړی زیاته کړه، “د دي تر شا ډیرې کیسې پرتې 

دي.” یاد فلم جوړونکی چې د ميل جایزې ګټونکی 

مدیر رسیکار پرساد لخوا جوړ شوی د ماسټري 

یو ټولګی اداره کوي وایي، “د ځوان فلم جوړونکو 

لپاره دا یو ښه فرصت دی چې ځان پوه کړي چې د 

هرن او ټکنالوژۍ په برخه کې څه روان دی.” 

د ګډونوايل وده
سږکال په فیسټیوال کې یوه برخه د ماسټرانو د 

یادونی تر رسلیک الندې ځانګرې شوی وه چې په 

هغې کې د سویډين فلم جوړونکی انګامر برګامن 

د زیږون د سلیزې ملانځنه وشوه. په دې برخه 

کې د وایلډ سټرابیریس )وحيش ځمکني توت(، 

سمر وید مونیکا )د مونیکا رسه اوړی(، ده سیونت 

سیل )اووم مهر(، پرسونا اینډ آتم سوناتا په شمول 

د هغه اووه فلمونه نندارې ته وړاندې شول. نه 

یواځی دا بلکه د فیسټیوال په بله ځانګړې برخه کې 

غږیز ترشیحي فلمونه هم وړاندې شول تر څو په 

سرتګو ړانده ماشومان هم د سینامیي عجایب تجربه 

کړي. د یونسکو او د سکشم په نوم یوی غیر دولتي 

ادارې چې مرکز یې په نوې ډیيل کې دی د ګډی 

همکاري په ترڅ کې یاده برخه رامنځ ته شوی وه چې 

الرسسی وړ هند کمپاین ته یې ال پرمختګ ورکړو. 

په دې برخه کې د شعلې او هیچکي په څیر فلمونه 

وښودل شول.

د مراسمو د پای ته رسولو مراسم کې د هندي فلمونو سرتو او پیژندل شویو ستورو ځانګړې کړنې وړاندی کړلې.

د فیسټیوال په 49 پړاو کې د هند سپورتي 

ستورو په اړه هم فلمونه ننداره شول.
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سینام

سفیر رسنا دا کتاب څو پیړی د مخه په بیت املقدس 

کې د یو هندي مرستون کیسه بیانوي.

اغیزمن فیسټیوال
د انډونیزیا په جاکارتا کې د 2018 کال آسیایي لوبو 

کې د هند السته راوړنو ته په کتو رسه چیرته چې 

هیواد 60 مډالونه وګټل، آی اف اف آی یوه برخه 

د تکړه لوبغاړو د ستایلو لپاره د هغوې د پیژندنې 

په اړه د فلمونو وړاندې کولو ته ځانګړی کړی وه. 

په آزاده فضا کې د دې فلمومونو وړاندې کول د 

کهیلو انډیا یعنی هند لوبه وکړئ د کمپاین یوه 

برخه هم وه، کوم چې د سپورت د پرمختګ لپاره 

د شعلې او هیچکي په څیر فلمونو یوه ځانګړې غږیزه ترشیحي نسخه په سرتګو ړندو ماشامانو ته په فیسټیوال کې خپره شوه.

یو ميل پروګرام دی. په فیسټیوال کې د پیژندنې 

شپږ فلمونه وړاندې شول او په هغې کې د 1948 

کال د املپیک سیالیو ګټونکی هندي هاکي ټیم 

پیژندنې په اړه یو فلم د ګولډ په نوم شامل وه؛ د 

منیپوري سوک وهونکی میري کوم د بریالیتوب د 

سفر او د ایم اس دهوين چې د هند د کرکټ ټیم 

پخوانی کپتان وه د ژوند ناویل شوې کیسه او مبارزه 

انځورولو په اړه هم فلمونه نندارې ته وړاندې شو. 

د اسامي فلمو جوړونکی اوتپل بورپوجاري وايي، “آی 

اف اف آی د نړیوالو فلمي فیسټیوالونو په مینځ کې 

یو مهم فیسټیوال دی.” د هغه لومړی فلم ایشو د 

اسامي غوره فلم ميل جایزه په 2018 کال کې وګټله. 
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وړاندی شول. د ارسائیيل فلمونو په کتو رسه ارسائیيل 

ډایرګټر ډان وملن د ټول عمر السته راوړنې جایزې 

یعنی الیف ټایم اچیومنټ اوارډ رسه وویاړل شو. د 

جایزې د السته راوړلو پر وخت وملن وویل: “د هند 

او ارسائیل د خلکو تر منځ احساسايت اړیکې شتون 

لري، او زه هیله لرم چې دا اړیکې د سینام د ګډ کار 

او همکاري په برخه کې به راڅرګندې يش.” فیسټوال 

د دواړو هیوادونو لپاره یو هیلې بښونکي پروګرام وه. 

دواړو هیوادونو د 2018 کال جنوري میاشت کې د 

سینام په برخه کې د همکاریو یو هوکړه لیک السلیک 

کړې وه، یاد هوکړه لیک د کلتوري همکاریو د دوام 

لپاره هغه مهال السلیک شو، چې د ارسائیل لومړی 

وزیر بنجامین نتنیاهو له هند څخه لیدنه تررسه کړې 

وه. اسناټ بکوفزر چې د تل ابیب ښار د هرن لپاره 

د رابینوویچ بنسټ د نړیوالو اړیکو د شعبې رسه تړاو 

لري، د نوې ډیيل پر بنسټ د جونسنز سورج فلمز 

انټرنیشنل له اجرائيوي رئيس سورج کومار رسه چې 

یو هندي فلم جوړونکی دی خربې اترې تررسه کړې. 

بکوفزر چې په ګوا کی د آی اف اف آی فیسټیوال 

کې د ارسائیيل فلمونو استازو څخه یوه وه وویله، 

“مونږ خربې اترې پیل کړی دی او د ګډ تولید 

پروژې پرمختګ ته مخ پر وړاندې ګورو.” د ګډ تولید 

همکاري تړون د 2018 کال د سپتمرب په میاشت کې 

نافذ شو، چې په هغه کې د ارسائیل لخوا نوښتونه هم 

شامل دي. په دې نوښتونو کې د فلمي ډلو لیدونکو 

لپاره د ویزې چټک ورکول، د مايل مرستو ورکول او 

په هندي فلم جوړونې د مالیې معافول شامل وه. د 

هند او ارجنټاین د ګډ فلم تهینکینګ آف هیم یعنی 

د هغه په اړه فکر کول جوړونکی کومار وویل، چې “دا 

به د هندي او ارسائیيل فلم جوړونکو او تولیدونکو تر 

مینځ د همکاري د دروازو د پرانیستلو سرت فرصت 

وي.” د ارسائیل رسه د کومار ګډه تولیدي پروژه د 

امریکا لپاره د هند مخکینی سفیر ناوتیج رسنا د ناول، 

انډینز اټ هیروډز ګیټ – اې جوراسلم ټېل )هندیان 

د هیروډ په دروازه کې – د بیت املقدس یوه کیسه( 

څخه هڅول شوی دی. په د ارسائیل کې د مخکینی 
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د هند اوسني حالت یې په نړۍ کې د یو سرت فلم 

جوړونکی هیواد په توګه څرګند کړ، چې هر کال 

له 1000 څخه زیاد فلمونه جوړوي. “هند د کیسه 

کوونکي ځمکه ده، دلته هر یو کس د ویلو لپاره یوه 

کیسه لري،” د معلوماتو او خپرونو مرکزي وزیر 

ډګروال راجیاوردهن سینګ راټهور په پناجي کې د 

فیسټیوال په لویو او شانداره مراسمو کې پرانیستلو پر 

مهال وویل. هغه زیاته کړه، “دې کیسې مونږ ته الهام 

او تفریح راوبښلې. آی اف اف آی زمونږ د ځوان نسل 

د وړتیاوو د ښودلو لپاره یو فرصت دی. دا یو داسی 

پروګرام دی چې نړیوال فلم جوړونکي کولی يش د 

هندي سینام تنوع وګوري او هغه وړتیاوې ولټوي کوم 

چې مونږ لرو.”

د کلتورونو نښلول
د کلتورونو نښلولو د فیسټیوال دود ساتلو رسه، سږکال 

د ارسائیل په هیواد مترکز شوې وه. په فیسټیوال کې 

د ارسائیل د غوره بهرين ژبې اسکار ته د ننه شوې 

فلم لکه فوټنوټ او والټز وید بشیر یعنی د بشیر 

رسه والټز په شمول لس ارسائیيل فلمونه نندارې ته 

پورته: سویډين فلم 

جوړونکی انګامر 

برګامن )کیڼ( 

مخامخ پاڼه: ارسائیيل 

ډایرکټر ډان وملن 

)له کني خوا دریم( د 

هند د نړیوال فلمي 

فیسټیوال په 49 پړاو 

کې د ټول عمر د السته 

راوړنې په جایزې رسه 

وویاړل شو

دا فیسټوال په آسیا کې تر 

ټولو اغیزمن فلمي فیسټوال 

په توګه ګڼل کیږي. 

راتلونکی پړاو به پنځوسم 

فیسټیوال وي او هر څوک 

ستر پالنونه ورته نیسی.

زه دا جایزه )د هند سینما 

د استثنایی مرستو لپاره( 

زما د زیږېدو ځای اندور 

او کاري ځای ممبیي ته 

ډالۍ کوم.

سایبل چټرجي

د فلم ارزونې ميل جایزې ګټونکی

سلیم خان

هندي فلمي اداکار
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معامله
د هندوستان د سینام د سرتې ملانځنې 49 پړاو د ګوا 

مرکز پناجي کې تررسه شو. په دې فیسټیوال کې سرت او 
پیژندل شوي سینامیي ستورې رسه راټول شوی وي، او غوره 

فلمونو ته یې ویاړ ور په برخه کړو.

لیکواله: فیضل خان

د فلمونو

په 2006 کال کې د اوسکار د جایزې ګټونکی ډایرکټر 

اسټیون اسپیلربګ د ټایم مجله رسه په یوه مرکه کې 

ویلې وه، “زه احساس کوم چې د فلمونو لیدلو ته تلل 

هیڅ بدیل نلري. د دې په شان هیڅ شی نشته.” له 

یوې لسیزې زیاتره موده وروسته بیا هم د هغه بیان 

یو حقیقت دی، په ځانګړې توګه په هندي سینام 

کې، چیرته چې نه یواځې فلمونه جوړیږي، کتل او 

ستاینه کیږي بلکه ملانځل کیږي هم؛ په ټول هیواد 

کې د کال په اوږدو کې ګن شمیر ميل او نړیوال 

فلمي فیسټیوالونه په الره اچول کیږي، خو هیڅ یو 

یې د هغه لیوالتیا رسه نشو پرتله کولی له کوم رسه 

چې د هند نړیوال فلمي فیسټیوال )آی اف اف آی( 

په ګوا کې تررسه کیږي. په دې نهه ورځنۍ پروګرام 

کې فلم جوړونکي او فلمي اداکاران له هند او ګردې 

نړۍ څخه راټولیږي تر څو غوره فلمونه په ګوته 

کړي او ویاړ ور په برخه کړي. په دې وروستیو کې 

پای ته رسیدلې د فیسټیوال 49 پړاو چې د نومرب له 

20 تر 28 نیټې په الره اچول شوی وه له مخکینیو 

فیسټیوالونو رسه یې کوم توپیر نه درلود. په حقیقت 

کې یاد فیسټیوال له ګردې نړۍ څخه په زرګونو 

ګډونوالو د ګوا مرکز پناجي ته راټول کړې وه، او 

د هند د نړیوالې 

فلم فستیوال 

ځای، کوم چې 

په 2016 کې 

په الره اچول 

شوی وه
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دي. د باجپوري ښه خواړه، په واقعیت کې د موسمي 

تولیداتو کارولو په نوم پیژندل کیږي، چې خپل ځان د 

چاپیریال په بڼه ښکاره کوي. نن ورځ، دا ډوډۍ د دې 

لپاره شهرت مومي چې د روغتیا پوهانو ویښ نسل د 

کباب شویو سابو ګټې را برسیره کوي.

تقريبا هر نرم، موسمي سابه د چاکه خوړو د پخولو 

دود لري. او که چیرې دا په ډیره برخه کې وده 

وکړي، لکه شیرکدو او جک میوه، دا بیا هم یو خوږه 

بڼه لري. په نقطه کې مشهوره پرووال کی میتی ده، 

په کوم کې چې شیرکدو د شیدو رسه او وچې میوې 

رسه پرې غوړیږي، او بیا د شکر رشبت کې ډوب يش. 

رسبیره پردې دا دال یا د نسکو خواړه دي، کوم چې 

ځانګړې ځانګړتیاوې لري. د چانه ساګ په څیر، چې د 

ژمي شی دی، دا خواړه شنه نخود او دهغه نرمې پاڼو 

څخه کار اخيل ترڅو قورمه جوړه کړي چې کم اندازه 

مرچ ولري.

د دې سیمې نور بیالبیل ځانګړي خواړه  د مغل 

څخه تاثیر اخیستی لکه کتل کی ترکاري )د جک 

میوې قورمه( او کتل کی بریاين )یو وریجې او د جاک 

میوه(، چې ډیرۍ په دې باور دي چې په یو وخت کې 

د اوادي خوړو رسه پیدا شوي چې اوادي خواړه په 

لکنو کې وو، لکه دوی چې ورته نازک خو خوځښتي 

خوند لري. خو یو خواړه هم د غوښې  د بدیل په توګه 

جوړ شوي نه دي. دا ترډیر اندازه ډیپلوماتیک وسیله 

وه، کوم چې د بنګال اداره کوونکي لخوا د هغه په   میز 

په ښه بڼه ښکاره کیدې.

د کیڼ خوا څخه د 

ساعت دوران رسه 

برابر: ماهی د خردل 

په قورمه کې؛ د پسه 

غوښې قورمه او د جک 

میوې لذیذه قورمه د 

باجپوري خوړو څخه
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تاثیرات څرګندوي پیتا )د کڅوړو یوه بڼه ده(. افسانه 

دا ده چې پیتا د میتیلیا د براهمینو لخوا د ملړي ځل 

لپاره جوړه شوې وه تر څو د سوري او خوږو څخه په 

یو مړۍ کې خوند واخيل. ډیر په دې باور دي چې 

د پیتا بڼه د نیپال د مومو څخه متاثره شوی دی. 

په دوو ډولونو کې جوړیږي - سوری، د زنجفیل او 

شنه مرچو رسه، او د السی )د زغر تخم( او بورې 

رسه - دواړه خواړه او د سهار ډوډۍ دي، کوم چې د 

فیستیوالونو په جریان کې مشهور دي. د سوري په 

بڼو کې، دال پیتا ډیر مشهور دي، چې د وریجو اوړو 

څخه جوړیږي او د نسکو مخلوط باندې لړل کیږي. دا 

کیدای شی سور شوی وی او یا هم بخار ورکړل يش او 

بیا غوړ شوی وی.

په سیمه کې د هويل ځانګړي مشهور شیریني 

مالپیو ال هم یو بل زړه راښکونکي دي چې ممکن د 

پیتا څخه متاثره شوي وي. دا یو ډوډۍ ده چې مغالنو 

په اسانۍ رسه منلې وه. ډیری خلک په دې باور دي 

چې حتی برتانويانو مالپوا غوره کړې وه ځکه چې دا د 

میپل رشبت پینکیکس رسه ورته وو.

 یو بل په زړه پورې خواړه تیکوا دی، کوم چې 

ماهرین وايي، نیپالی اغیزه لري. د د چات په 

جشنواره کې اړین وي، دا خوندوره  ډوډۍ د نیپال 

سیل روټي څخه او د اوډیشا اریسا پیتا تر اغیز الندې 

راغيل. په دودیز ډول د ګړې او غنمو د اوړو څخه 

جوړ شوی، دا یو پخوانی دود پاتې شوی، شاید کله 

رازیانه پکې ګډوي  چې خلک وایې په بیهارکې د مغل 

واکمني له کبله وو. په دې ډوډۍ کې، د غنم اوړو او 

بوره یا ګړه مخلوط کیږي چې کوچني کیک جوړ کړي 

او بیا ښه وچ يش.

خواږه خواړه پریږده، د ښه باجپوري یو له ښه 

خواړو څخه د چکه ده، چې د رسو شویو سابو خواړه 

پورته: خاجه، ښه سور شوي، له پاسه پرې خوږه غوښه، په سیمه کې مشهور دي. پورته: یو سړی  به 

سانپور کې پتنا ته نږدې یو پروګرام کې څو ډوله خوږه غوښه پلوري.

د ښه بهوجپوري  خوړو یو ښه بیلګه د 

چوکه شامول دي، چې یو د سابو میده 

شوي کبابو خواړه دي
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پورته: بیهار د کباب لپاره 

مشهور دی لکه د بوټي 

کباب کیڼ خوا: میخاين 

کا کهیر )د شیدې څخه 

جوړ شوې د میوو مغز 

لرونکې شیریني(
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پلیو، بورې او شیدو څخه جوړه شوې شیریني( او 

سټوکاپراټه )نازکه هندۍ هواره ډوډۍ چې د نخودو 

رسوشویو اوړو او مرچ مخلوط باندې لړل شوې وي(، 

خو همداسې څرنګه بیالبیلو اثرونو په سیمه کې د 

خوړو شکل تغیر کړ چې د اداره او تجارت په څانګه 

کې یې ډیر مغزونه زیږويل دي. 

د منونې په توګه بیهاري بوټي کباب ونیسئ. یو د 

بهوجپوري ځلېدونکو )یا بیهاري( خوړو څخه، دا زړه 

راښکونکی تیاری د کباب کورنۍ ته ورته دی، کوم 

چې د ترک عسکرو په وسیله د 11 او 12 پیړیو په 

اوږدو کې مشهوره شوی وو، او تر اوسه هم د تیاري 

کلیواله بڼه خپلوي. خو که په مزه کې وي نو بیا د 

اوادي دوران شاهي نسخو رسه هم مقایسه کیدای 

يش. بل خوراک چې زړه راښکونکې کیسه لري د 

غوښې تیاری دی – د مدوباين چرګ قورمه. د بونجه 

د پخلنځي د تیر تاریخ یوه با ارزښته ښکارندوی )د 

پیازو او مرچو آرامه پخول(، دا خواړه چې تاریخ پوهان 

پرې باوري دي وایې د پسه غوښې رسه تیاریده، چې 

د خپل ځانګړې خوږ او تریخ خوند رسه پیژندل شوی 

دی. بیا هم بل مثال د تیر او نرمو پخو∏ه. آشپز ګاتم 

کومار )اجرایو اشپز، د رادیسن کونټري ا ن او سوټز( 

وایې چې دا خواړه )د ماهي رسه کورکمن او بحری 

مالګې یو ځای کولو پخوانی دود دی، چې بیا رسه 

کیږي تر څو بیرون څخه لږ کلک يش. او بیا د پانچ 

پوران )د پنځه ډوله مرچو ترکیب( او اوږې رسه په 

خردل غوړیو کې جوړیږي( به حقیقت کې آشپز وویل 

چې، “هغه خواړه دی چې د اوادي خوړو څخه پخواين 

دي، او د هغه زمان آشپزی تخنیک ته یو رس ښکاره 

کول دي”

بل خواړه چې د اواد څخه مخکې د مغل د دورې 

دا د منځنیو پیړیو خواړه د سیمې د 

خوړو لوی تحول ښکاره کوي چې دا 

خواړه ګاونډي نیپال څخه هم متاثره 

شوي دي.

کیڼ څخه ښي لور ته: مشهور ملپوا او لتي. وروستی  ېې په دې سیمه کې د سړک د رس عام خواړه دي
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64

هاخوا
بهوجپوري خواړه یواځې د بیهار د ځانګړو ځایونو د خوړو 

کلتور په هکله نه دي، دا یوه تکاميل برخه ده چې د خوړو 
ایکوسیسټم په پټنا سیمه کې، او همداسې اوټرپردیش او د 

اودیشه ځینو نورو سیمو کې تعقیبوي

لیکواله: مډولیکا داش

د لیټي چوکې

بهوجپوري خواړه چې یوه برخه یې نیپايل ده، یوه 

برخه یې آوادي او یوه برخه یې بکسار د بیهار خلکو 

ته داسې ارزښت لري لکه څنګه چې نظامي خواړه د 

حیدرآباد خلکو ته ارزښت لري. دا د نوې، تېر او تازه 

کشف شویو خوړو یو زړه را ښکونکی جوړښت دی. 

ځانګړي خواړه لکه پروال کې میټايي )د شیرکدو 

شیریني( او مشهوره لکه لیټي چوکه )چې د اوړو 

پاخه شوي توپونه چې د مرچینو نخودو اوړه چې د 

رسه شویو سابو( ویل شوي دی چې د بکسار پخواين 

ښار څخه رسچینه اخیستې، چې د بیهار د پخلنځیو 

ټاټوبی حسابېده. 

په حقیقت کې، د منځنیو پیړیو خوړو څخه یواځې 

د خوړو تحول په سیمه کې نه ښکاره کوي بلکه د 

بهوجپور آیالت پخوانی غني کلتور ښکارندویي کوي. 

په ټولو رسبیره، دا یواځې ځینې مهم خواړه نه دي 

چې د بیهاز د پخلنځي ارث څرګندوي، لکه تیکوا )د 

غنمو اوړو کلچې(، ِبسن چله )د سوري کړایي کیک 

چې د نخود اوړو څخه جوړیږي(، مخانې کا کهیر )د 

بایګان کا چوکها 

)کباب شوی 

ابرګینین بوټی 

او مینځل شوی( 

د روټي )هوارې 

ډوډۍ( رسه
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چې یواځې تولې او سندهي رباب د دوې په موسیقي 

کې کارول شوی دي. د دوې کړنی د ټینګ اسالم تر 

تاثیر الندی دي. دا سندرغاړې د کرهنیزو محصوالتو 

د کرهنې او راټولونې پر وخت هم سندرې وایي، او 

د ځانګړو ټکو په یادولو رسه د خپل بریالیتوب لپاره 

دعاوی کوي. دوې به د موسمونو د پیل، په ځانګړې 

توګه د ورښتنو د موسم څخه د خپل موسیقي لپاره الهام 

واخیستل. 

الهي موسیقي
د راجستهان بله قومي او دودیزه موسیقي بهوپا ده. 

بهوپا کسان چې د کاهنانو سندرغاړو په توګه هم 

پیژندل کیږي، د څارویو د ساتونکي پابوجي عبادت 

کوي. دا دودیز عبادت د پابو پرکاسا په نوم د یوې 

حامسې د باور رسه تړاو لري کوم چې پابوجي د یوه 

الهی موجود په توګه پیژين. 

رباري کوچیان کوم چې اوښان، وزې او رمې به یې 

ګرځولې – د بهوپا خلکو مهمې اوریدونکي ول – کوم 

چې نشو کولی په یو ثابت ځای کې د یو معبد لیدنه 

وکړي. نو بهوپا کسان هم د کوچیانو رسه یو ځای 

سفر کول او د هغوې په کمپ کې ورته سندرې ویيل. 

دوی به له ځانه رسه د پهړ یا پر په نوم داسې ټوټې او 

کپړې لیږدولې چې د دوی د عقیدوي فکرونو حامسې 

او افسانې پرې انځور شوي ول. نن ورځ د راجستهان 

دودیزه موزیکوال د خپلې موسیقي د وړاندې کولو 

لپاره کورين او همدا راز  نړیوال سفرونه تررسه کوي. 

لکه څرنګه چې دودیزه موسیقي د کمیدو او ورکیدو 

په حال کې ده، دغو موزیکوالو په ټول هند او نړۍ کې 

د موسیقي په فیسټیوالونو کې په برخه اخیستلو رسه 

خپله موسیقي ژوندی ساتلې. د راجستهان ګن دودیزه 

سندرغاړې لکه بهنوري دیوي د اوسني موسیقي د 

تجربې برخه ګرځیدلې.

په یوه ننداره کې د لنګا نڅاګر نڅا، دیسوري، راجستهان

منګانیار موزیکوال په دودیزه توګه د 

راجپوت حاکمانو سره تړاو لري، نو 

په همدې اساس د سندرې ویلو څخه 

مخکې یې رب کرشنا ته دعا کوي
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دودیزه توګه د یادې سیمې د شتمنو سوداګرو 

لخوا ساتل شوی او مالتړ کیږي. د هغوې موسیقي 

په اسايس توګه د کالسیکي راګونو رسه تړاو لري، 

چې په دې اساس په ټولو مراسمو کې که هغه د 

ژوند یا حتی مرګ، خوښی او یا غم وي مناسبه 

ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې دواړو قومونه 

په یوه لهجه سندرې وایي خو د دوې د ویلو بڼه 

بیا توپیر لري. په زړه پوری خربه خو دا ده چې 

دواړه ټولنې د مسلامنو میوزیکوالو څخه جوړې 

شوی دي، د دوې ډیرې سندرې د هندو عقیدې 

د خدایانو ستاینه کوي او په هندو فیسټیوالونو کې 

ویل کیږي.   

منګانیار موزیکوال په دودیزه توګه د راجپوت 

حاکامنو رسه تړاو لري، نو په همدې اساس د 

سندرې ویلو څخه مخکې یې رب کرشنا ته دعا 

کوي. په تاریخي توګه، په جګړه کې دوې د خپل 

پاچا ملتیا کوله او د جګړی له پیل مخکې به یې 

سندرې ویلې، نه یواځې دا بلکه د جګړې وروسته 

د مړو د غم لپاره یې هم غمجنې سندرې ویلې. 

خو وروسته بیا چې سلطنتونو پای وموند دا 

موزیکوالو د مالداره کورنیو رسه تړاو درلود، چې 

دې کورين دوې ته بلنه ورکوله چې په فیسټوالونو، 

د ماشومانو د زیږون په ورځو، ودونو او حتی د 

مړو د غم په ټغر سندرې ووایي، او د کورنۍ 

رسه خورا پیاوړې اړیکې رشیکې کړي. یو پیژندل 

شوی منګانیاري سندرغاړی بهوټې خان وایي: “که 

څه هم چې مونږ پراخه سفرونه کول، خو مونږ د 

سیمیزو خلکو لخوا د سیمې رسه محدود شوی او 

زمونږ مالتړ کونکي یا ساتونکي ثابت دي. مونږ 

د خپل مالتړ کونکو د کورين غړي ګرځیدلې یو. 

مونږ په هرو مراسمو کې د هغوې رسه یو ځای او 

د هغوې لپاره ملانځنه کوو. دا لکه د کار د ویش 

په څیر دی، دوې زمونږ مالتړ او ساتنه کوي او 

مونږ د خپلې موسیقي له الرې د دوې خدمت 

کوو. مونږ نه یواځې دا چې د خوښیو ناستو ته 

بلل شوی یو بلکه هغه وخت هم مونږ ته بلنه راکړ 

شوې چې د دوې د کورين کوم غړی مړ شوی 

دی. مونږ د مړی ټول دودیزه مراسم له خپلې 

خولې بیان کوو او د دود په شان یې ساتو.” 

خو بل خوا بیا لنګا کسان یعنې “سندرې 

جوړونکي” پرته د موزیکوالو، دودیزه شاعران دي. 

لنګا کسان د راجستهان د باړمیر ولسوالۍ رسه 

تړاو لري. ویل کیږي چې د لنګا خلک په 17 پیړۍ 

کې له هندویزم څخه اسالم ته اووښتی او د دوې 

موزیکوالو ته د موسیقي د ځینو آلو د غږولو اجازه 

نده ورکړل شوې. کیدای يش همدا دلیل وي 

بهنوري دیوي، د 

راجستهان په دودیزه 

موسیقي کې یو پیژندل 

شوی نوم دی، څو کاله 

وړاندې یې د ایدنربګ 

په نړیوال فیسټیوال 

کې دودیزه بهوپا ډوله 

سندره وویله
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هره سیمه خپلې ځمکې او جغرافیه ته په کتو رسه د 

موسیقي خپل ډول ته پرمختګ ورکوي. راجستهان 

د تهار په وچ بیابان او شاړه سیمه کې پروت وطن، د 

خپلو سختو خلکو رسه، ال د حیرانتیا وړ او په زړه پوری 

منظرو خاوند دی، او له پیړیو راهیسی یې د خپلې 

موسیقي بی ساری ډول ته وده ورکړې. د راجستهان 

دودیزه موسیقي په دوه وه برخو ویشل شوي، د 

پاچایانو درباري موسیقي او بله هم د کوچي قومونو 

موسیقي ده.

درباري سندرغاړی
په راجستهان کې د بیکانیر، جودپور، اودیپور، جیپور 

او کوټا د شاهي دربار پیژندل شوي مانډ سندرغاړی، 

داسې مشهور او زړه راښکونکي سندغاړی ول چې 

د دوې د وخت سندرو د هند په کالسیکه موسیقي 

کې یو ډول نوم خپل کړی. مانډ راګا د راجستهان په 

فولکلوریک دودونو کې ژورې ریښې لري. اوس مهال 

راګا په ټول هیواد کې د ډیرو کالسیکو میوزیکوالو د 

منظمو مهارتونو یوه برخه ګرځیدلې. زیاتره مشهوره 

“کیرسیا بامل پدهارو مهارې دیس،” په سیمه ایزو 

سندرو کې د ښه راغالست دودیزه سندره چې په ټول 

راجستهان کې ویل کیږي، د مانډ موسیقي یو مثال 

دی. مانډ میوزیکوال چې د یاد ایالت په کنجر ټولنه 

پورې تړاو لري، د نارینو رسه ښځینه یې هم په شاهي 

دربارونو کې سندرې ویلې دي. د بیکانیر، الله جیالی 

باي )1902 څخه تر 1992 پورې( د مانډ ډیر ښه 

سندغاړی، کوم چې د مهاراجا ګنګا سینګ په دربار 

کې سندرې ویلې دي ال تر اوسه یې د درناوی وړ دی. 

ویل کیږي چې د هغې آواز دومره زورور او اوچت وه 

چې د کومې مرستندویه آله پرته به د 5000 لیدونکو 

او اوریدونکو تر غوږو رسیدلو.

سفر کوونکي میوزیکوال
د راجستهان قومي موسیقي په ټینګه او مشهوره 

توګه د دې ایالت د دوو قومونو رسه تړاو لري، چې 

یو یې منګانیارو او بل هم لنګا دي، کوم چې له پیړیو 

راهیسې د خواشیني او خوشالی ساز په خپل موسیقي 

کې رسه یو ځای ګډ کړې دي. دغه کوچي قومونه په 

میرايث توګه مسلکي میوزیکوال دي او د دوې هرن په 

د راجستهان د 

دودیزې موسیقي 

یوې ډلې تر پرانیستې 

آسامن الندی سندرې 

تررسه کوي. د دې 

ایالت زیاتره دودیز 

موزیکوال له خپلو 

کورين او څارویو رسه 

یو ځای پرله پيس 

سفرونه تررسه کوي.
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سندرغاړی
له هغو سندرو چې د مرګ په غم ناستو 
کسانو ته ژوند ور ملانځي، د راجستهان 

دودیزه موسیقي ګن رنګونه لري

لیکواله: شیالجا کهنه

د دښتې
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کړنو ور هاخوا د موسیقي د مینه والو لپاره هلته 

راک کنرسټونه او سندریزه سیالۍ هم شتون لري. 

قبیلوي کړنې یوه سرته ګډونوايل ده چې نه یوازی 

بهرين موسیقي او نڅا پکې وي بلکه همداراز ځینې 

بې سارې موسیقي آلې هم وي چې ګډونواالن هغې 

پکاروي. د موجوده سیمه ایزو رسچینو لکه ځانګړو 

لښتو او بانسونو څخه په الس جوړ شوې دا د موسیقي 

آلې سرتګو ته دومره خوند ورکوي څومره چې غوږونو 

ته ښکلی او په زړه پورې آوازونه رسوي! داسې یوه 

فضا رامنځ ته شوې وي چې هر قوم ځانګړې کړنې 

تررسه کوي، لکه دوې خپلې دودیزې جامې واغوندي، 

د جګړو د ژړاوه په څیر آوازونه اوبايس یا ډهول ووهي 

چې د تپو لخوا ښکلې انعکاسونه جوړوي. د راک 

نړیوال فیسټیوال کوم چې ځوانانو ته زیاتره پام کوي، 

هم مشهور دی په کوم کې چې د ټول هیواد څخه 20 

ډلې او څلورو نورې له ایالت څخه د سږ کال سیالۍ 

لپاره ټاکل شوي ول. د خواړو د مینه والو لپاره که 

هغه ترکاري خواړه او یا هم غوښه وي، راز راز په زړه 

پورې انتخاب شتون لري. په داسې حال کې چې 

غوښه خوړونکي کولی يش د حلزون ځانګرې سیمه 

ایز غوښه وخوري، د ترکاري خوړونکو لپاره اکیبي 

)چې د مببو شوټ په نوم یو ډول د خوړلو وړ بانس 

او کولوکاسیا یعنی یو ډول کچالو څخه پخیږي( او 

هینکیجوو )چې د شړشمو له پاڼو، کولوکاسیا یعنی 

یو ډول کچالو، د کرم ټوټه شوي پاڼو او لوبیا څخه 

جوړیږي( شتون لري.  

ډیره مهمه خو دا ده چې د فیسټیوال نندارې د 

ناکالېنډ د خلکو مهرباين او لیوالتیا هم په ډاګه 

کوي. لکه څرنګه چې د هغه ځای اوسیدونکي خپل 

کورونه سیالنیانو ته ورکوي او د میلمنو د مرستې 

لپاره هر ممکن کار کوي، د هورنبیل فیسټیوال له 

الرې یو داسې پل رامنځ ته شوی، چې د هغه له 

الرې کولی شو د دې ښکلې ایالت ښکلو خلکو ال نوره 

ښکال وپلټو.

دوه کسان د 

خپلې قبیلې په 

دودیزو جامو کې

په فیسټیوال کې زیاترې فعالیتونه د 

مورنګونو او یا هم دودیزو میلمستونو 

مخې ته ترسره کیږي



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

سفر

58

له پورته څخه الندی:په 

فیسټیوال کې یو سړی 

دودیز اوزار ننداروي، په 

داسې حال کې چې یو بل 

کس د سیمه ایز بانس په 

ګالس کې د څښاک له 

څښلو خوند
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خربې اترې وکړي، د هغوې د خواړو خوند وڅکي 

او د دوی د کړو وړو او دود مترینونه وګوري.

خو دا فعالیتونه او کړنې د فیسټیوال یوه خوا 

ده، کوم چې د ناګالېنډ د قبیلو دود او تاریخ د 

دوې د مختلف ډول ځانګړو جامو، زیوراتو او د 

مراسمو اړوند نورو توکو له الرې ننداروي. په د 

نندارونه کې د دوې په الس جوړ شوي اليس توکې 

لکه شالونه او دودیز ډول ملنې، السبندونه، د 

غاړی زیورونه، ټرتبندونه او ځانګړې خولی په ډیره 

اندازه وړاندی کیږي. 

کلتوري ملانځنه
دا فیسټیوال چې د بهرنیو او کورنیو سیالنیانو تر 

منځ ډیر مشهور دی داسې یو څه لري چې هر 

لیدونکی ځانته راکاږي. د سیمه ایزو قبیلوي 

پورته: دلته ښځې په یوه 

کړنه کې برخه اخيل

الندی: په فیسټیوال کې 

قبیلوي خلک د زره او 

سپرونو رسه د ننداریزې 

جګړې نڅا ننداروي

څنګه هلته والړ شو

چیرې پاتې شو

نور څه وکړو

تر ټولو نژدې هوایي ډګر او د ریل 

سټیشن په دیامپور کې دي. دیامپور 

په ډیره ښه توګه له سرتو ښارونو 

لکه ډیيل، ګواهاټي او امفال رسه 

نښلیدلې. له دیامپور څخه کوهیام 

70 کیلومرته لرې ده، او په موټر 

کې په تقریبا دریو ساعتو کې هلته 

رسیدلې شو. ډاډه اوسئ، تاسو به 

خسته نشئ - ځکه چې الره ډیره 

ښکلې ده! کیساما میراثی کلی، 

چیرته چې هورنبیل فیسټیوال په الره 

اچول کیږي 12 کیلو مرته له کوهیام 

څخه لرې ده. 

د هورنبیل فیسټیوال په دوران کې 

په کوهیام او کیساما کې په آسانتیاو 

سمبال لوکس خیمې وهل شوي وي. 

که تاسو د زړورتیا ښه احساس کوئ، 

نو امکان شته چې تاسو غواړئ دغې 

خیمو کې د پاتې کیدو هڅه وکړئ. 

په یاد ولرئ چې د هوا د درجه کچه 

به ټیټه او ساړه وي )تر 7 یا 8 درجه 

راټیټیږي( او د شپې لخوا د ګرمو 

جامو اغوستل اړین دی.

د هورنبیل له فیسټیوال ورهاخوا، 

په کوهیام کې ډیر نور په زړه پورې 

ځایونه هم د لیدو لپاره شته. د 

کوهیام د جنګ هدیره: دا هدیره 

د 1500 بریتانیایي، د کامن ویلت 

هیوادونو او هندي رستیرو ته ځانګړې 

شوې چې په دوهمه نړیواله جګړه کې 

وژل شوي، دا سپیڅلې هدیره په هغه 

سیمه کې پرته ده چې د کوهیام په 

64 ورځني جګړې په ترڅ کې یې د 

جاپان پر ضد سختې جګړې ولیدل. 

د ایالت موزیم: دا دولتي موزیم 

قبیلوي آثار، زیور او په رس ښکار 

شوې ککرۍ ننداروي. دا د ایالت 

د کلتور او دود په اړه ډیرې په زړه 

پورې معلومات وړاندې کوي.  
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د دودونو ژوندې ساتل
د فیسټیوال په دوران کې په کیساما کلې کې د ګڼو 

کلیو ټول میشت خلک رسه راټولیږي او رنګارنګ 

قومي کلتوري رنګونه یې ځان ته خپل کوي، نڅاوې 

کوي او ننداریز جنګونه تررسه کوي. په دې ’جګړو‘ 

کې قبیلوي نارینه وو رسه نیزې وي، په غټو مریو، 

مرمیو، بڼکو او د پسونو د سور رنګ شوي وړیو په 

اغوستو رسه یې ځانونه سینګار کړی وي؛ د ډاو په 

نوم یوه آله )چې د ترب په څیر ده او یو مثلثي تیغ 

لري( او یو سپر هم وررسه وي؛ او دودیزه جګړې 

ننداروي. ځینې وخت ښځي هم وسلې په الس او د 

ننداریزو جګرو په نڅا کې ګډون کوي. ډیرې داسې 

کړنی د مورنګ )پخواين کورونه( مخې ته تررسه 

کیږي، کوم ځایونه چې د میلمستونونو په حیث هم 

یادیږي، او دا هغه ځایونه دي چې ځوانان وراستول 

کیږي تر څو د خپلو قبیلو د مرشانو تګالرې زده 

کړي. د کلی مرشان دا خپل مسوولیت ګڼي چې 

ځوانانو ته دا زده کړه ورکړي. مورنګ د ناګا د ژوند 

یوه اسايس برخه ده. او ال تر اوسه په ټول ایالت کې 

تقریبا هر کلی یو فعال مورنګ لري. د فیسټیوال 

په میدان کې، مورنګ هغه ځای دی چیرې چې 

لیدونکي او ګډونوال کولی يش د قبیلو له غړو رسه 

د ساعت ستنی له کیڼ خوا: په هورنبیل فیسټیوال کې د کچاري قوم 

د یوی غړی لخوا د په رس شوې خولی تفصیالت؛ کونیاک قوم پورې 

اړوند سیمه ایز په یو مورنګ کې راټول شوي او له نږدې څخه د یوې 

دودیزې نیزې لیدنه کوي
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پورته: د مورنګ له 

مخې رسه نڅاوې 

تررسه کیږي

ښی: د قومي ټولنې 

غړي په فیسټیوال کې
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شوی، کي یې له کیګوېام او سا له فېساما او ما د هغې 

سیمې په دودیزه ژبه کې د کلی معنی ورکوي. د 

فیسټیوال نوم د ایالت له مرغې څخه هورنبیل )یو ډول 

مرغه( ته اوښتي، کوم ته چې د اوسیدونکو په منځ کې 

ځانګرې درناوی کیږي.

پیښلیک
دا فیسټیوال د ناګالېنډ ایالت د حکومت لخوا په 

2000 کال کې پیل شو، تر څو د ایالت د قبیلوي خلکو 

تاریخ، میراث او کلتور بیرته رغوي او بیا راژوندی 

کړي. هورنبیل فیسټیوال د هند د قومي دود تر 

ټولو ډیره د رنګونو ډکه ملانځنه ده. یاد فیسټیوال د 

ایالت د ګرځندوی او هرن او همداراز د ناګالېنډ د 

کلتور د څانګې لخوا په الره اچول کیږي، چې د ایالت 

ګڼ کلتوري دودونه تر یو چت الندې په کیساما کې 

ننداروي. کیدی يش کیساما د دې فیسټیوال له الری 

مشهوره شوی وي خو دا سیمه خپل تاریخي ارزښت 

هم لري. دا په کوهیام ایمفال تاریخي سړک باندی 

موقعیت لري، او اوس دا یوه مرصوفه لویه الره ده چې 

د انګامي د قوم له یوه کلی څخه تیر شوې او دیامپور 

د منیپور رسه نښلوي. د دوهم نړیوال جنګ په جریان 

کې دا ځای د بریتانوي قهرجنو ځواکونو او جاپاين پوځ 

پرمختللو جګړو ترمنځ د جګړې تر ټولو لوی میدان هم 

وه.

هر کال د هورنبیل فیسټیوال د دسمرب په لومړی نیټه 

پیلیږي، چې دا د ناګالېند د رامنځ ته کیدو د ورځې 

رسه سمون لري. په لومړی کلونو کې یاده ښکلې نندارې 

باید اووه ورځې دوام کړی وی، خو د زیاتو سیالنیانو د 

ورتګ له کبله درې ورځې نور هم وغځیدل شو.

د الوتونکو په الوتکه لید په څیر د لوړې زاویې لید کې د کیسامه کلې یوه برخه لیدل کیږي چې د ناګا قبیلې غړي په فسټیوال کې دودیز نڅا کوي

د هورنبیل فیسټیوال د ناګالېنډ د 16 

قبیلو د ټولنو کلتور او دود ننداروي
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د هورنبیل په کلني فیسټیوال کې د د قومونو یا قبیلو    کیسې
ناګالېنډ قومي کلتور او رواج ولټوئ

لیکواله: منیتا کامر

د ناګالېنډ پالزمینه کوهیام په څنډه کې د کیساما 

آرامه او پخواين کلی د کال د ډیرې مودې لپاره په 

یوه چوپه چوپتیا کې پروت وي. بې سارې چمنونه 

او بوټې پکې راشنه دي، نامنظمه دودیز کورونه یې 

ګډوډ ښکاري، خو د تپو په منځ کې دا کلی ډیر 

ښکلی دی. یوازې هغه وخت چې تاسو د نامنظم 

استوګنځی ته له یوې لوړې دروازې د ننه شئ په 

کوم چې لیکل شوې “ناګالېنډ ته کړکۍ” او هر 

هغه کور )یا مورنګ( کې وګرځئ چې په ډیر زحمت 

او پیچلتیا رسه جوړ شوې دی، بیا به تاسو پوه شئ 

چې دا یو میرايث او استاز کلی دی، او د ایالت غني 

قومي کلتور یې ژوندی ساتلی دی.

کیساما د غره په یوه شنه ملن کې پروت او په 

وړاندې یې یوه جګه نری افقي سلسله ده چې په 

لویو سپینو ټکو د یوه غره په څنګ لیکل شوې 

“ناګا هیریتیج ویلیج” یعنی د ناګا میرايث کلی. 

په دسمرب میاشت کې کیساما د هورنبیل په کلني 

فیسټیوال کې د لسو ورځو لپاره ژوند ته راځي او 

فعال کیږي. په دې فیسټیوال کې د ناګالېنډ اصيل 

16 قومونه برخه اخيل، او په دودیزه توګه د قوت 

آزمون، ننداریز جنګونه، نڅاوې او موسیقي، هرن او 

صنایع، او د دوې د پخلنځیو مزه داره خواړه، به یې 

نندارول کیږي، او د یادونې وړ ده چې په زرګونه 

نندارچیان به د کیساما پخواين یا میرايث کلی ته 

راټولیږي.

په زړه پورې توګه، د دواړو یعنی د سیمې او 

فیسټیوال د نامه تر شا په زړه پورې خربې پرتې 

دي. کیساما د دوه کلیو له نامه څخه اخیستل 

کیڼ: په کیساما 

کې د انګامي  

ټولنې خلک د 

هورنبیل فیسټیوال 

په لړ کې د 

خوندورو خوړو 

څخه خوند اخيل
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د قومونو یا قبیلو    کیسې
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کیڼ: ځوانان د اترا 

پردیش په وارانيس کې د 

میالد النبي یا عید میالد 

)مولود رشیف( کې ګډون 

کوي

الندې: یو سړی د 

کولکته په ذکریا سړک 

کې د ناخودا جومات 

بهر ورمیسیيل یعنی آش 

خرڅوي 



انځورونه

|  اجنوري - مارچ 2019       | wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   |       | اجنوري - مارچ 2019   50

له پورته څخه الندې: 

د کرناټکا په میسور 

کې د سینټ فیلومینا 

کاتهیدرال کلیسا کې 

د زیږیدنې صحنه 

ښودل کیږي
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دیوالي، یا دیپاولي د هندوستان یو تر ټولو لوی او تر ټولو 

مهم فیسټیوال دی. دا خپل نوم د خاورینو ډیوو )دیپا( او 

د قطار )اوالي( څخه اخلي کوم چې خلک بل کوي. 



انځورونه
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مخامخ پاڼه: یوه ښځه د ډیوايل مراسمو په وخت کې په جیپور ښار کې د رب رام چندرجي په 

معبد کې یوه خاورین څراغ یا ډیوه بل کوي. دا هم ویل کیږي چې دا فیسټیوال لومړی ځل په 

راون باندې بری موندلو وروسته د رب رام په خپل سلطنت ایودهیا کې بیرته راستیېدلو په ګوته 

کولو لپاره وملانځله شوه

پورته: په وارانيس کې د ګنګا سیند غاړې د دیو دیپاويل د فیسټیوال په دوران کې د ډیوو رسه 

ښکلې کړې شوي چې دا فیسټیوال د ډیوايل څخه دوه اونۍ وروسته ملانځل کیږي
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انځورونه
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مخامخ پاڼه پورته: د چهټ پوجا د فسټیوال په دوران کې په زرګونو خلکو د سیندونو او جهیلونو په 

غاړې رسه راټولیږي، کوم چې زیاتره د بیهار، اترا پردیش او جهارکهنډ په ایالتونو کې ملانځل کیږي 

مخامخ پاڼه ښکته: عبادت کوونکي کسان د چهټ فیسټیوال په دوران کې د سوریا دیوتا یا د ملر 

د خدای عبادت کوي

پورته: هندو عبادت کوونکي د چهټ فیسټیوال په مناسبت د اترا پردیش ایالت په لکهنو کې د 

ګومتي سیند په غاړه دودونه تررسه کوي
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رام لیال یو لرغونې او خورا ډیر مشهور هندي 

دود دی، چې د هندو حماسې راماین تمثیل 

پکې ښکیل دی
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کیڼ: هرنمندان د رب راما او رب لکشمنا په څیر جامې واغوندي او د تیر او 

کامن رسه د راون مجسمه په نښه کوي، ځکه چې هغوی د رام لیال په جریان کې 

په یو مذهبي جشن کې برخه اخيل. دا فسټیوال د نوراتري په وخت په ګرده هند 

کې ملانځل کیږي

الندې: د دوشهرا په ورځ چې د 10 ورځني نوراتري فسټیوال پای په ګوته کوي، 

د راون، د هغې ورور کومب کرن او زوی میګهناد مجسمې په ګرده هیواد کې په 

خالص ډګرونو کې وسوځول يش
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مخامخ پاڼه: ښځې په 

یو مراسم کې برخه اخيل 

چې سیندور کهیال په 

نوم یادیږي او د دورګا 

پوجا په وروستي ورځ 

ملانځل کیږي 

ښی: پنځه ورځني دورګا 

پوجا د وجیادشمي په 

ورځ پای ته رسیږي. په 

دې ورځ عبادت کوونکي 

د معبود مجسمې په 

نږدې ځایونو اوبو یا 

سیندونو کې اچوي
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د فیسټیوالونو روحیه
د منی او ژمې په اوږدو کې، د هند په بیال بیلو سیمو کې ګڼ شمیر فسټیوالونه 

ملانځل کیږي، چې زیاتره یې د بد باندې د ښه وايل بریا په ګوته کوي. مونږ تاسو ته 
د دې ځینې فسټیوالونو په اړه معلومات ورکوو ځکه چې دوې په ګرده هیواد کې د 

فعالو دودونو او خوشالۍ او لیوالتیا رسه ملانځل کیږي 
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د انجنیري معجزه
د یووايل مجسمه په 33 میاشتو کې د انجنیري 

سرت جوړښت د الرسن او ټوبرو لخوا جوړه شوې. 

دا د چین د پرسيل معبد د بودها له مجسمې )د 

نړۍ دوهمه اوږده مجسمه( څخه 98 فوټه لوړه 

ده، کوم چې د 11 کلونو په موده کې جوړه شوې 

وه. د یووايل مجسمه د دوه و نیمه یو ځای شویو 

کانکریټي استوانه اي شکلونو جوړه شوې، او ګرد 

چاپیره ترې یو فوالدي پلیټ تاو را تاو دی تر څو 

د بهر لخوا یې خوندي وسايت. د مجسمې څیره په 

ځانګړې توګه د پام وړ ده، او د 93 کلن مجسمې 

جوړونکی رام سوتار لخوا جوړه شوې تر څو د مخ د 

کاسې موازنه برابره وسايت. د پټیل رس پورته نیول 

شوې او السونه یې ځوړند، کیڼه پښه یې مخکې 

کړی ده، او مرش داسې ښکاري لکه د اوبو په 

رس چې د رسدار رسوور د اوبو بند په خوا روان 

وي. داسې ویل شوې چې د مجسمې د یو سم 

حالت انځورونه یوه ستونزه وه. انجنیرانو شاوخوا 

2000 انځورونه وکتل، او د ډیرو تاریخ پوهانو رسه 

مشورې شوې تر څو وروستي انځور وټاکي.

د ’اوسپنې او ځمکې‘ کمپاین
د مجسمې د بنسټ ډبره پنځه کاله وړاندی د 

2013 کال اوکټوبر میاشتې په 31 نیټه د لومړی 

وزیر مودي لخوا کیښودل شوه، هغه مهال ښاغلی 

مودي د ګجرات مرش وزیر و. د پرانیستی پر 

مهال هغه د “لوها اینډ ارت )اوسپنه او ځمکې(” 

کمپاین تر نامه الندې هغه پرانیسته هم وکړه چې 

د 550000 څخه د زیاتو کلیو څخه خاورې او د 

اوسپنې ټوټې راټول شوي وو تر څو مجسمه جوړه 

کړي. دغه مجسمه د اټکل شوېو 30 ملیاردو ډالرو 

په لګښت جوړ شوي او په دې باور چې هر کال به 

په سیمه کې میشتو خلکو لپاره 15000 مستقیمې 

دندې رامینځته کړي.

د 182 مرته په لوړوايل والړه د یووايل مجسمه رسدار ولب بهایي پټیل ته ځانګړې شوې، دا د نړۍ تر ټوله لوړه مجسمه ده. دا د شاوخوا ښکلې منظرې څخه ډیره اوچته ده

د یووالي مجسمې په 135 متري کې یوه 

نندارخونه لري، چې د دوه بریښنایي 

لفتونو له الرې هلته رسیدلې شو.



Statue of Unity 
India

182 Metre

Spring Temple Buddha 
China

153 Metre

Ushiku Daibutsu 
Japan

120 Metre

Statue of Liberty 
USA

93 Metre

The Motherland Calls 
Russia

85 Metre

Christ The Redeemer 
Brazil

38 Metre
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متاشایي ګالري یا نندارخونه 
د ستوری په شکل هنديس بنسټ جوړښت چې د 

سادهو ټوله تپه رانغړی، د یووايل مجسمې 135 

مرتي کې چې د مجسمې د سینې رسه برابري 

لري یوه نندارخونه جوړه شوې، چې د ډیر رسعت 

لرونکي دوه لفټونو له الرې هلته رسیدلې شو. 

لفټونو ته د ختو الره د یو نندارتون له نندارخونې 

تیره شوې ده، چیرته چې تاسو کولی شئ د 

مجسمې یوې منونې ته حیران شئ او د نورو 

نندارتوکو تر منځ یوه پراخه نقشه یا بلو پرنت 

هم وګورئ. لفټونه 150 مرته په نیمه دقیقه کې 

رسوي او کولی يش په یو وخت کې 26 کسان 

دننه ځای کړي. لکه څنګه چې دا بې غږه پورته 

ځي، زه د انجنیري د دې معجزې رسه د ویاړ 

احساس کوم.

د نندارخونې څخه چې د فوالدي سیخونو رسه 

پیاوړی شوې، زه د شاوخوا حیرانونکې ښکلې 

منظره او لنډ واټن کې د رسدار رسوور اوبو ډنډ 

خیاالتو کې ډوب کړم. همداراز سړی کولی يش د 

ستپوړا او ویندهیاچل د غرونو سلسله هم وویني. 

په زړه پورې، دا یوازې یوه مجسمه نده چې د 

پټیل په ژوند او السته راوړنو رڼا اچوي، بلکه پکې 

د یوې ځانګړې وړانګې ننداره هم ده، کوم چې د 

نوموړی سیاست پوه د ژوند د پام وړ نور اړخونه 

هم ښیي. دا د پتیل ژوند راپیژين او په دې اړه 

خربې کوي چې ولې د هغه د درناوی لپاره دا 

مجسمه جوړه شوې. دا ننداره د ملت لپاره د دې 

مرش ونډې هم بیانوي. په هر حال کوم څه چې 

رښتیا په زړه پورې دی، هغه ریښتینی ننداره ده 

چې د پټیل د ژوند مختلف پړاوونه انځوروي: د یو 

قانون پوه په څیره کې، د’بهارت چهوړو‘ غورځنګ 

څخه د هغې انځورونه )له بریتانیا څخه غواړي چې 

هند پریږدي( او په کورتا پاجاما یعنی دودیزه جامو 

کې د هغې ځانګړتیاوې.
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د جګ پاتې

کیدو پیاوړتیا
د یووايل مجسمه تقریبا دوه برابره د نیویارک د آزادي له مشهورې مجسمې 
څخه اوچته، د ګجرات د ستپوړا او ویندهیاچل غرونو په لړۍ کې والړه یوه 

عجیبه غوندی منظره او د انجیرني یوه معجزه ده  

لیکواله: منیتا کامر

دا لویه ده، ډیره لویه ده! دا زما لومړنی غربګون و، 

لکه څرنګه چې زمونږ د موټر رسعت په هغه پیچنی 

سړک د کمیدو په حال کې وه کوم چې د یووايل 

د لوی مجسمې پر خوا بولو. د رسدار رسوور اوبو 

بند ته نژدی، یو اوږد پل پخه ځمکه د سادهو بیټ 

ټاپو رسه نښلوي، چیرته چې د یووايل مجسمه والړه 

ده. د شنه آسامن او ستپوړا او ویندهیا غرونو پر 

وړاندې یوه تیاره منظره، باالخره ما د نړیوالو رسنیو 

وروستیو راپورونو باندې باور وکړ په کومو کې چې 

ویل شوې وه، چې دا لوی جوړښت د خال څخه 

لیدل کیدی يش! د هند د اوسپنیز سړی میراث، 

رسدار ولب بهایي پټیل، د دې لوی مجسمې په 

بڼه ژوند کوي، کومه چې د نرمدا سیند پر ډنډ 

په ګجرات کې والړه ده. که مونږ په هغو مرستو 

سرتګې واچوو چې هغه د ګران وطن د آزادي لپاره 

تررسه کړې دی، نو هغه د برجونو په کچه او ال ډیر 

اوچت دی.

د 182 مرتو په جګوايل والړه د یووايل مجسمه 

چې د آزادي جنګیالی او سیاست پوه ته ځانګړې 

شوی، د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه ده. دا رسدار 

پټیل د ګرځیدو په حالت او د هغه په ځانګړو ساده 

جامو کې انځوروي. 

کیدی يش چې دا مجسمه چې نژدې 100 برابره 

د یوه پنځه و نیم فوټه لوړ کس څخه لوړه ده د 8 

کیلومرته لرې واټن څخه ولیدل يش او د هغو آسامن 

څکو تپو په منځ کې د انسان په الس جوړ شوې دا 

جوړښت ویاړ بښوونکی دی. د یووايل مجسمه د 

2018 کال اوکټوبر میاشتې په 31 د لومړی وزیر 

نریندرا مودي لخوا پرانیستل شوه تر څو د پټیل د 

زیږون 143 کلیزه وملانځي.

د موټرونو له متځای څخه زه هغې الرې ته 

ورسیدم چې یادې مجسمې ته ورغلې، تر د الرې 

ښایسته بوټې تاو راتاو وو. لکه څرنګه چې زه په 

ګرځند الره والړ وم او د یو انچ په واټن یادې 

مجسمې ته نږدی وم، د هغې اندازې زه ډیر 

کوچنی کړم. ما پر خپل ورمیږ د پورته کتو لپاره د 

یوې ناشونې زاویه فشار راوړ، خو بیا هم د مجسمې 

رس داسې ښکاریدو چې په آسامن کې ور ورک دی! 

او زه یې ال تر اوسه پښو ته هم نه یم رسیدلې! 

لکه څرنګه چې زه پورته ختم، تر څو د دې 

مجسمې ریښتیني بنسټ ته ورسم، زما څخه 

حساب هم ورک دي، خو فکر کوم چې په څلورو 

بریښنایي زینو وختم. هلته دوه ډوله ټکټونه شتون 

لري، یو د مجسمې د بنسټ دی، کوم چې د پټیل 

د پښو په برابری موقعیت لري او بل د پورته تلو 

دی تر څو الندی برخی وکتلې يش.

د 182 مرته په 

لوړوايل د یووايل 

د مجسمې یوه 

پراخه ننداره
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پرمختګ د پروګرامونو د بشپړیدو لپاره د 1.4 بلیونه 

ډالرو د ټیټ ګټې قسطي پور رسه اعالن وکړ. 

څو اړخیزه همکاري 
د خربو اترو وروسته دواړو لورو د ویزې ورکولو کې د 

آسانتیاو رامنځ ته کولو، کلتوري همکاري، د کرهنیزې 

سوداګرۍ لپاره د اکوسیسټم د ښه کولو لپاره د دوې 

اړخیزې همکاري رامنځ ته کولو، او د معلومايت او 

مخابرايت ټکنالوژي او د بریښنایي توکو په برخه کې د 

همکاري یوه هوکړه لیک السلیک کړل. همداراز دواړو 

مرشانو “دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې اړیکو د 

پراختیا” په برخه کې هڅو ته بیا کتنه وکړه، او “هوکړه 

یې وکړه چې نژدې اقتصادي همکاري ته به وده ورکړي”.

یو خوندي هندي سمندر
د لومړی وزیر مودي او ولسمرش صلح لخوا خپره 

شوی یوه ګډه خربپاڼه کې راغلې وه چې د دواړو 

هیوادونو امنیتي ګټې په سیمه کې رسه تړل 

شوې دي او دواړو مرشانو ډاډ څرګند کړ چې د 

ګاونډیتوب د باثبايت لپاره به د یو بل اندیښنو او 

هیلو ته پاملرنه کوي او پرې به نږدي چې د دوې 

خاوره د کوم مرضي کړنې لپاره د بلې هیواد پر ضد 

وکارول يش. برسیره پردې، دواړو مرشانو موافق شوي 

چې د هند سمندر په سیمه کې به د همغږو ګزمو او 

هوایی څارنې، معلوماتو رشیکولو، او ظرفیت جوړونې 

له الرې به د سمندری امنیت ټینګولو لپاره همکاري 

پیاوړی کړي. همداراز هند د مالدیپ په کامن ویلت 

یا مشرتک املنافع هیوادونو کې د بیا ور ګډیدو او د 

هند سمندر ټولنه کې د یوه نوې غړی په توګه هرکيل 

وکړ. ټاپو هیواد د ولسمرش صلح په مرشۍ نوې 

ډیيل او مالې خوشبینه کړې، چې په ګډه به دا دواړه 

هیوادونه وکولی يش مهمه سرتاتیژیکو اړیکو ته وده 

ورکړي او اړیکې یې پیاوړې کړي.

کیڼ: د بهرنیو چارو وزیرې سواراج د نومرب په 26 په نوې ډیيل کې د مالدیپ د بهرنیو چارو 

وزیر عبدالله شاهد رسه ولیدل

پورته: لومړی وزیر مودي د مالدیپ د ولسمرش رسه په نوې ډیيل کې د ډسمرب په 17 هند ته 

د هغه په وروستي سفر کې یوه ګډه رسنیزه خربپاڼه خپره کړه.

د مالدیف ولسمشر ابراهیم محمد 

صلح خپل لومړۍ بهرنۍ لیدنه هند 

ته ترسره کړه
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بیانیه کې ورځپاڼو ته څرګنده کړه چې “په مراسمو کې 

د لومړی وزیر مودي د ګډونوايل رسه د مالدیپ خلک 

خوښ شول او مالدیپ به تل په پالیسیو کې’هند ته 

لومړیتوب‘ ورکړي.” په ځواب کي لومړی وزیر مودي 

د مالدیپ د پایداره ټولنیز او اقتصادي پرمختیا لپاره 

د هند د مرستو ژمنه وکړه، او “هندي رشکتونو ته یې 

د پراخه فرصتونو ښه راغالست وویل تر څو په  مختلفو 

سکټورونو کې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره په 

مالدیپ کې پانګونه وکړي”. همداراز دواړو مرشانو 

د یو بل وګړو ته د ویزه په آسانه ورکړه کې د آسانتیاو 

رامنځ ته کول هم اړین وبلل. 

لومړی هند
د ولسمرشي د پرانیستې او د لومړی وزیر مودي له 

سفر یو څو ورځې وروسته، د مالدیپ جمهوریت د 

بهرنیو چارو وزیر عبدالله شاهد هند ته راورسید. په 

دې سفر کې لوړ پوړې پالوي د هغه ملتیا کوله. د 

بهرنیو چارو وزیر شاهد د خپلې هندي سیالې سوشام 

سواراج او د دفاع وزیرې نیرمال سیتهارامن رسه دوه 

اړخیزې خربې اترې تررسه کړې، او د ولسمرش رام نات 

کوویند رسه یې هم ولیدل.  

لومړی ګاونډیتوب
نور هغه څه چې د دواړو هیوادونو تر منځ یې نژدیوايل 

ال زیات کړ هغه دا وه چې د لوړی د مراسمو څخه 

وروسته د یوې میاشتې په ترڅ کې د لومړی وزیر 

مودي په بلنه ولسمرش صلح په خپل لومړين بهرين 

سفر هند ته راغلو. په یاد سفر کې چې ولسمرش 

صلح د ډسمرب په 16 او 17 تررسه کړ د وزارتونو او 

سوداګري لوړ پوړې پالوي او استازو یې ملتیا کوله. 

په یوه ځانګړې ټینګار کې د مالدیپ ولسمرش او 

لومړی میرمن د هندي ولسمرش د میلمه په حیث 

په راشټراپتي بهون یعنی د ولسمرشۍ ماڼۍ کې 

پاتې شول. دا ټینګار د دواړو حکومتونو لخوا د ګډې 

لیوالتیا او درناوی یوه بیلګه وه. ولسمرش صلح هند 

د “یوه نژدی ملګری او سوداګري یو مهم ملګری په 

توګه” ترشیح کړ. په ځوايب عمل کې هند د مالدیپ 

بودیجوي مالتړ، اسعارو د تبادله او ټولنیزو اقتصادي 

د هند حکومت د 

بهرنیو چارو وزیره 

سوشام سواراج د 

مالدیپ جمهوریت 

د ولسمرش ابراهیم 

محمد صلح رسه په یوه 

لیدنه کې، نوې ډیيل 

2018 د ډسمرب 17

هند د مالدیپ سره د 1.4 بلیونه 

امریکایي ډالرو د مرستې اعالن وکړ
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د مالدیپ د کوچني ټاپوګانو مجموعه په اسايس 

توګه د هند په سمندر کې پروت هیواد دی او د 

هند سمندري لیږد الرو لپاره حیايت ارزښت لري. 

مالدیپ او هند په دودیزه توګه پراخه اړیکې لري 

خو د تیرو څو میاشتو را په دې خوا په ځانګړې 

توګه د کوم وخت راهیسی چې د مالدیپ نوی 

ولسمرش ابراهیم محمد صلح ټاکل شوی، او د 

دواړو هیوادونو تر منځ په لوړه کچه لیدنې تررسه 

شوی، یادې اړیکې ال پیاوړې شوې دي. 

یوه نوې هیله
د 2018 کال نومرب میاشتې په 17 د ولسمرش صلح 

د ولسمرشۍ د پرانیستلو مراسم، د هند لومړی 

وزیر وهڅوه تر څو مالدیپ ته خپل اوږدمهاله 

ځنډول شوی لومړی سفر تررسه کړي. دا یواځینی 

د سارک غړی هیواد دی چې لومړی وزیر مودي تر 

دې مهاله سفر ورته نه و کړې. همداراز نوموړی 

له 2011 کال راهیسی د هیواد لومړی هندي مرش 

دی چې مالدیپ ته تللی. د هند او مالديپ ترمنځ 

د اړيکو پياوړتيا د دې حقيقت له مخې په ډاګه 

کیږي چې د هند لومړی وزير، د مالديپ پخواين 

ولسمرش تر څنګ ناست و، او یواځینی بهرنۍ مرش 

و چې په مراسمو کې یې ګډون کړې و. 

له مراسمو وروسته دواړو مرشانو خربې اترې 

تررسه کړې، او باور یې څرګند کړل چې د هند او 

مالدیپ تر منځ به “د همکاري او ملګرتیا نږدې 

اړیکې متدید يش”. یوه ګډه خربپاڼه هم السلیک 

شوه په کومه کې چې دواړو مرشانو د هند او 

مالدیپ د اړیکو په پایښت او “د هند سمندر کې 

د امن او سولې ساتلو د ارزښت یادونه کړې وو، او 

همداراز پکې راغلې وه چې په سیمه کې د ثبات په 

اړه د یو بل هیلو او اندښنو ته باید پاملرنه وکړو”. 

د مالدیپ د دفاع وزیرې ماریا احمد دیدي په یوه 

له کیڼ پر ښی: هند ته 

د مالدیپ د ولسمرش 

وروستي سفر په دوران 

کې، د مالدیپ لومړی 

میرمن فزنا احمد، د 

مالدیپ ولسمرش ابراهیم 

محمد صلح، د هند 

ولسمرش رام نات کوویند 

د خپل میرمن سویتا 

کوویند رسه او لومړی 

وزیر نریندرا مودي په 

راشټراپتي بهون کې

هند او مالدیپ د خپلو دودیزه قوي 

اړیکو په بیا رغولو تمرکز کوي
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د اړیکو

بیا رغونه
لکه څرنګه چې په مالدیپ کې نوې رژیم رامنځ ته شوی، د دواړو هیوادونو تر منځ په 

لوړه کچه لیدنو رسه د دې ټاپو هیواد رسه د هند دودیزه قوي اړیکې بیا ورغولی

لومړی وزیر نریندرا مودي ته د هغه په سفر کې چې د مالدیپ پالزمینې مالې ته یې د 2018 کال نومرب میاشتې په 17 نیټه تررسه کړ، د مالدیپ د ولسمرش ابراهیم محمد صلح لخوا یې هرکيل وشو
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ماښام هغه په ماالوي کې میشتو هندیانو ته وینا تررسه 

کړه، کوم چې په عمده توګه د ګجرات ایالت څخه 

هلته تللی. شاوخوا 11000 هندي ټولنو د ماالوي په 

اقتصادي او تولنیز پرمختګ کې اړینه مرسته کړې، او 

یو مهم ځای ته یې رسولې دی.

مرستیال ولسمرش د خپل سفر په وروستي پړاو کې، 

په ماالوي کې یو هوکړه لیک بشپړ کړ چې د باور نوې 

پړاو وغځوي او له مخې به یې په ماالوي کې د اوبو 

رسونی 18 پروژو لپاره 215.16 ملیون امریکایي ډالرو 

پور ورکړي چې دا پروژې به د ماالوي په ډیرو سیمو 

کې خپور يش کوم چې په وچه کې ایسار هیواد دی. 

دواړو اړخونو درې نور تفاهم لیکونه هم السلیک کړل 

چې په هغی د مجرمینو تبادله، اټومي انرژۍ په برخه 

کې همکاري او د ویزه ابراء شامل ول. د ماالوي د 

ولسمرش آرتهر پیټر موتاریک په کوربه توب د مرستیال 

ولسمرش د درناوی لپاره یوه میلمستیا هم تررسه شوه، 

چیرته چې هغه د “هند لپاره د ځانګړې پام” یادونه 

وکړه، او هیواد ته یې د دریو سفرونو بیا یادونه وکړه.

همدارنګه هندي مرستیال ولسمرش هند د برشیت 

لپاره تر نامه الندې یو مراسم هم پرانیست، تر څو 

د مهامتا ګاندهي د زیږون د 150 کلیزې یادونه او 

ملانځنه وکړي. د روغتیا پالنې او درملو په برخه کې 

مرستیال ولسمرش د هند هغه هوکړه لیک هم رسولې 

چې له مخې به یې د رسطان د درملنې بهابټړون ماشین 

د کاموزو مرکزي روغتون د رسطان څانګې ته ډالۍ 

کیږي او د دې رسبیره به 10 عرادې امبوالنسونه او 

همدا رنګه د اړینو درملو رسونه شامل دي. 

دریو افریقایي هیوادونو ته د مرستیال ولسمرش 

بریايل سفر اړیکې پیاوړی کړې او همدارنګه ګډ 

ارزښتونه، د ډموکرايس ګډ اړخونه او تیر ګډ 

استعامري سوابق یې رشیک کړلې تر څو د اوسنیو 

اړیکو په دوام د اړیکو کچه ال اوچته يش او په نویو 

برخو کې همکاري پیل يش.

مخامخ پاڼه: د هند 

مرستیال ولسمرش د 

زیمبابوې په هرارې کې 

د اتالنو په ميل غالی 

کې درناوی وړاندې 

کړ. په دې ځای کې 

هغو خلکو ته درناوی 

وړاندې کیږي چې د 

زیمبابوې د ظاملانه 

رژیم پر وړاندې 

جنګیدلې.

ښی: مرستیال 

ولسمرش د ماالوي 

پالزمینې لیالنګوې ته 

رسیږي. 

هند د بوتسوانا د کانونو څخه د خپل 

اړتیاو شاوخوا 27 سلنه خام الماس 

واردوي
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وکړ. مرستیال ولسمرش دلته د زیمبابوې له ولسمرش 

ایمرسن مننګاګوا رسه ولیدل او یوه “ډیره توده” ناسته 

یې درلوده چې له یو ساعت څخه یې زیات دوام وکړ. 

د زیمبابوې ولسمرش له هند څخه مننه وکړه چې “د 

کړکېچ پر وخت د دوی تر څنګ ودریدو”، او همداراز 

هند ته یې ژور درناوی وړاندې کړ چې د زیمبابوې پر 

وړاندې په لیګیدلیو بندیزونو کې یې د نورو ملتیا ونکړه. 

همداراز هغه باور څرګند کړ چې “د هندي مرستیال 

ولسمرش دا لیدنه به زمونږ تر منځ اړیکې بل پړاو ته 

اوچتې کړي”. 

په زیمبابوې کې میشتو 9000 هندیانو ته د خربو 

کولو او د هند او زیمبابوې سوداګریزې غونډه کې 

پر ګډون رسبیره، مرستیال ولسمرش او د زیمبابوې 

مرستیال ولسمرش د دواړو هیوادونو تر منځ د کانونو، 

معلومايت او مخابرايت ټکنالوژي، ویزې ورکونې، دودیزه 

درمل، خپرونې او هرن، او کلتوري برخه کې د ګن شمیر 

هوکړه لیکونو د السلیک شاهدان وو. هند او زیمبابوې د 

صمیامنه اړیکو اوږد تاریخ لري او هند زیمبابوې رسه د 

بریښنا او مخابراتو په څیر سیمو کې مرسته برابروي.  

همدارنګه هند د زیمبابوې د دویم سرت بریښناکوټ 

ژوېنژ حراريت بریښنا کوټ د بیا رغونې د پروژې د 

متویل لپاره د 310 ملیونه امریکایي ډالرو پور اعالن 

وکړ. په دې پروژه کې به د بریښناکوت د سټیشن 

نوې کیدل او کاري عمر زیاتوايل شامل وي. مرستیال 

ولسمرش په هرارې کې د اداري ودانی د بنسټ ډبره 

هم کیښوده، چیرې به چې د هند نوی سفارت ځای پر 

ځای يش. دا ودانی به د هند لرغونې او هیلې بښوونکي 

معامري بڼې لکه اشوک چکرا ولري او د یوګا یوه مرکز 

ته هم ځای پکی ځانګړی شوې.  

ماالوي
مرستیال ولسمرش وینکایا نایډو د نومرب په څلورمه نیټه 

د ماالوي پالزمینې لیالنګوې ته ورسیدو. په همدې 

ماالوي او هند د مجرمینو د تبادله، د 

اټومي انرژۍ همکاري او د ویزی ابراء 

کې درې تفاهم لیکونه السلیک کړل
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ته والړل. مرستیال ولسمرش له خپل بوتسوانایي سیال 

سلمرب تسوانی رسه ولیدل او په ګډه یې د 2018 

نړیوال بوتسوانا نندارتون پرانیستلو. په دې ننداره کې 

د 25 هندي رشکتونو په ګدون، هند په ګنو سکټورونو 

کې خپل اقتصادي او صنعتي وړتیا نندارې ته وړاندې 

کړ. د تیرو څو کلونو په دوران کې د دواړو هیوادونو 

تر منځ په مهمو برخو کی ملګرتیا وده کړې، کومه 

چې دفاعي، سوداګري، روغتیا او ظرفیت جوړونې 

برخې رانغړي. سوداګریزې اړیکې د پام وړ زیات 

شوی، او په 18-2017 کې د بوتسوانا رسه د هند دوه 

اړخیزې سوداګري 26 سلنه وده کړې، چې 1.75 بلیون 

امریکایي ډالرو ته رسیدلې. 

مرستیال ولسمرش له خپل بوخت مهال ویش 

څخه وخت ځانګړې کړو تر څو د بوتسوانا د املاسو 

سوداګریز مرکز ته الړ يش. هند د خپل اړیتاو شاوخوا 

27 سلنه خام املاس له بوتسوانا څخه واردوي، کوم چې 

د نړۍ د ځینو لویو املاسو د کانونو درلودونکی هیواد 

دی.

مرستیال ولسمرش د پالوي په کچه خربې اترې 

تررسې کړې، په بوتسوانا کې د میشتو هندي ټولنو ته 

وینا وکړه او د مسلکي سوداګري او مرشانو په کچه 

یعنی د سوداګریزو رشکتونو د اجرایوي رییسانو په 

ناسته کې یې هم ګډون وکړ. یو ځانګرې اقدام چې 

د دواړو هیوادونو تر منځ د ملګرتیا ټینګښت په ګوته 

کوي، دا وه چې د بوتسوانا ولسمرش موکګویټيس ایریک 

کېبیتو مسیيس، د موزامبیق له سفر څخه راستون شو 

تر څو د هندي مرستیال ولسمرش رسه لیدنه وکړي..

زیمبابوې
مرستیال ولسمرش د 2018 کال نومرب میاشتې په دوهمه 

نيټه د زیمبابوې پالزمینې هرارې ته ورسید، او د پخواين 

لومړی وزیر اچ ډي دیوې ګاوړا وروسته چې په 1996 

کال کې یې له یاد هیواد څخه لیدنه کړې وه، د هیواد 

لومړين لوړپوړی چارواکي شو چې یاد هیواد ته یې سفر 

مخامخ پاڼه: د هند 

مرستیال ولسمرش او 

د بوتسوانا مرستیال 

ولسمرش سلمرب تسوانی 

په ګډه د نړیوال بوتسوانا 

نندارتون دیارلسم پړاو 

پرانیيس

ښی: د بوتسوانا پالزمینې 

ګابارونې ته د رسیدو 

رسه سم په دودیزه بڼه د 

هند د مرستیال ولسمرش 

هرکيل وشو.

زیمبابوې ته د هند د مرستیال 

ولسمشرسفر وروسته له 21 کلونو واټن د 

یو لوړپوړی هندي چارواکې لومړی سفر و
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پر افریقا مترکز
د نړۍ په دوهمه سرته وچه باندې د هند د مترکز بیا تکرار کولو رسه د هند 
مرستیال ولسمرش ایم وینکایا نایډو بوتسوانا، زیمبابوې او ماالوي ته سفر وکړ

د افریقایي هیوادونو رسه د هند د بهرين پالیسۍ د 

دوامداره لوړ کچې ښکیلتیاو رسه سم، د هند مرستیال 

ولسمرش ایم وینکایا نایډو د 2018 کال اوکټوبر 

میاشتې له 31 څخه دریو افریقایي هیوادونو بوتسوانا، 

زیمبابوې او ماالوي ته یو شپږ ورځیني سفر تررسه کړه. 

په دې سفر کې “د افریقا رسه د 10 ښکیلتیاوو اصول” 

تعقیب شوې، کومی چې د هند د لومړی وزیر نریندرا 

مودي لخوا په ګوته شوې ول. په تیرو څلورو کلونو 

کې 25 لوړو کچې لیدنو رسبیره، دا سفر چې دریو 

افریقایي هیوادونو ته تررسه شو، د دې ښکارندوی کوي 

چې هند افریقا ته لوړ لومړیتوب ورکوي. په دې سفر 

کې لوړپوړې پالوي د مرستیال ولسمرش ملتیا کوله، 

د بوتسوانا، زیمبابوې او ماالوي رسه د هند د ژورې 

سرتاتیژیکي همکاري درلودل د سفر اصيل موخه وه.

بوټسوانا
مرستیال ولسمرش د اوکټوبر په 31 د ماښام په وخت 

د بوتسوانا پالزمینې ګابارونې ته ورسیدو او تود هرکيل 

یې وشو. دا سفر ځکه هم مهم ګڼل کیږي چې د اتو 

کلونو د واټن وروسته لوړپوړی هندي پالوي بوتسوانا 
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Qatar
EAM Swaraj invited Qatari investments in industries like 
petrochemicals, infrastructure, agriculture and food 
processing.

India and Qatar signed a declaration to establish a joint 
commission at the level of External Affairs and Foreign 
Minister to periodically review progress in various 
cooperation initiatives.

Kuwait
In Kuwait, External Affairs Minister Sushma Swaraj 
discussed issues of bilateral concern and explored avenues 
for enhancing and further strengthening economic and 
investment cooperation.

EAM Swaraj called on Amir of the State of Kuwait, Sheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, and raised the concerns of 
the Indian community with him.

highlights

د بهرنیو چارو وزیره د قطر هیواد د سوادګري خونو 

ته هم بلنه ورکړه تر څو په هند کې په ځینو صنعتونو 

لکه پټروکیمیاوي، زیربناوي، کرهنی او خوراکي توکو په 

تیارولو کې پانګونه وکړي. یاد وزیره د قطر په پالزمینه 

دوحه کې د هندي ټولنو د استازو رسه هم خربې 

اترې وکړې.  

کویټ
د بهرنیو چارو وزیرې د خپل سفر په دوهم پړاو کې د 

خلیج د تیلو له یوه غني هیواد یعنې کوېټ څخه لیدنه 

وکړه، چیرته چې له هغې څخه تود هرکلی وشو. هند او 

کوېټ نږدی او د ملګرتیا ډکې دوه اړخیزه اړیکې لري 

او تر 8 لکه زیات هندیان په کوېټ کې اوسیږي. په 

2017-18 کال کې کوېټ هند ته د تیلو په صادرولو کې 

نهم لوی هیواد وه، او د هند 4.6 سلنه د اړتیا انرژي 

یې چمتو کړې وه. د کوېټ رسه ټولټال دوه اړخیزه 

سوداګرۍ په 2016-17 کال کې 5.9 بلیونه امریکایي 

ډالره او په 2017-18 کال کې بیا 8.53 بلیونه امریکایي 

ډالره وه. د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج د امیر 

شیخ صباح االحمد الجابر الصباح په شمول د کوېټ 

د لوړ پوړو مرشانو رسه وکتل او د دوه اړخیزو اړیکو 

په پیاوړتیا او ګنو نورو مسایلو یې خربې اترې وکړې. 

نوموړی د هندي ټولنو اندیښنې هم له یاد مرش رسه 

یادې کړې. هغې د خپل سیال د کوېټ هیواد مرستیال 

لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ صباح الخالد 

الصباح رسه هم وکتل. کوېټ ته رسیدو رسه سم 

نوموړی وزیره د مهامتا ګاندهي په مجسمه د ګلونو 

ګیډۍ کیښوده. او وروسته ماښام بیا د بهرنیو چارو 

وزیرې سواراج د کوېټي سندرغاړی لخوا د ګاندهي د 

خوښی بهجن )حمد( ویشنو جن تو بیا وییل وستایل. له 

هغه وروسته د بهرنیو چارو وزیرې میرمن سواراج په 

کوېټ کې د میشتو هندي ټولنو رسه خربې اترې وکړې، 

کوم چې د هیواد په اقتصادي او علمي پرمختګ کې 

خوارا مهم نقش لوبوي.

له کیڼ لوری ښی ته: د بهرنیو چارو وزیره سوشام سواراج د خپل سفر په لومړی پړاو کې دوحه ته ورسیده؛ کوېټ هیواد ته د رسیدو رسه سم د بهرنیو چارو وزیرې سواراج ته ښه راغالست وویل شو.
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قطر
د دوه ورځني بریايل سفر په درشل کې، د بهرنیو 

چارو وزیرې سوشام سواراج د خپل سیال شیخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثاين رسه د پالوي په کچه خربې 

اترې وکړې. دا اعالن وشو چې هند او قطر به یو ګډ 

کمیسیون رامنځ ته کړي چې په منظمه توګه ټولو دوه 

اړخیزو موضوعاتو او همدا راز هغو سیمه ایزو او نړیوالو 

مسایلو ته بیا کتنه وکړي چې دواړه هیوادونه ورته 

لیواله دي. د دواړو هیوادونو تر منځ د ګډ کمیسیون 

د جوړیدو په اړه یوه ګډه اعالمیه هم خپره شوې وه. په 

اعالمیه کې راغلې چې د وزارتونو تر منځ رامنځ ته شوې 

کمیټې ته به دنده وسپارل يش تر څو د دواړو هیوادونو 

تر منځ اړیکې پراخې کړي، په ځانګرې توګه د اقتصاد، 

سوداګرۍ، کلتور، ساینس، ټیکنالوژۍ او زده کړو په 

برخه کې به اړیکې ال پیاوړې يش. آغلی وزیرې د قطر د 

امیر شیخ متیم بن حمد آل ثاين رسه هم وکتله. هند او 

قطر یو بل رسه تودې اړیکې لري چې څو پیړۍ مخکې 

جوړ شوي ول. د یادونې وړ ده چې اوسمهال شاوخوا اوه 

لکه هنديان په قطر کې ژوند کوي، چې د یاد خلیجي 

هیواد تر ټولو لویه بهرين ټولنه جوړوي. د هند د اړتیا 

تر 50 سلنه زیات طبیعي ګاز قطر هیواد چمتو کوي 

او په 2017-18 کال کې د دواړو هیوادونو تر منځ د 

دوه اړخیزه سوداګرۍ کچه 9.9 بلیونه امریکایي ډالرو 

ته رسیدلې وه. د دواړو هیوادونو تر منځ اړیکې هغه 

مهال ال ټینګې او پیاوړې شوې چې د 2015 کال د مارچ 

میاشت کې د قطر امیر او د 2016 کال د جون میاشت 

کې د قطر لومړی وزیر عبدالله بن نارص بن خلیفه آل 

ثاين له هند څخه لیدنه تررسه کړه، او په ځواب کې 

لومړی وزیر نریندرا مودي هم د 2016 کال د جون په 

میاشت کې له قطر څخه لیدنه وکړه.

د دوحه په نړیوال 

هوایي ډګر کې د 

بهرنیو چارو وزیرې 

سوشام سواراج تود 

هرکيل وشو

هند او قطر به یو ګډ کمیسیون رامنځ 

کړي تر څو ټولو دوه اړخیزه مسایلو ته 

بیا کتنه وکړي
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د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج قطر او کوېټ ته په خپلې لومړی 
سفر کې د خلیج د یادو دواړو هیوادونو رسه د هند په تودو دوه اړخیزې 

اړیکې ټینګار وکړو.

د ملګرتیا الس ورکړه

د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج په وروستیو کې د 

لویدیځي آسیا د دوو هیوادونو قطر او کویت څخه ګټه 

وره او بریايل لیدنه تررسه کولو رسه، هغې تاریخي اړیکې 

پیاوړې کړې چې هند د یاد هیوادونو رسه یې درلودلې. 

هغه د هند لومړی د بهرنیو چارو وزیره ده چې قطر 

ته سفر تررسه کوي. د خلیج هیوادونو رسه د ښکیلتیا 

زیاتوايل ځکه اړین ګڼل کیږي، چې دا سیمه د هند رسه 

پراخه ګاونډیتوب لري، او د څلور ورځني سفر موخه 

دا وه تر څو د دواړو هیوادونو د سیايس مرشتابه رسه د 

نړیوالو، سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسایلو په اړه په پراخه 

د خربو اترو فرصت برابر يش. یاد وزیرې د 2018 کال د 

اکټوبر میاشتې په 28 او 29 نیټه له قطر هیواد او په 30 

او 31 نیټه له کوېټ هیواد څخه لیدنه تررسه کړه.

د ډیپلوماټیکو خربو اترو په څنګ کې، د بهرنیو چارو 

وزیرې د هغو هندي ټولنو د غړو رسه هم وکتل چې په 

یادو دوو هیوادونو کې میشت دي.

د بهرنیو چارو وزیرې 

سوشام سواراج د قطر 

هیواد د بهرنیو چارو 

وزیر شیخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاين 

رسه مالقات کوي
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فینټېک فیسټیوال
د نومرب په 14 لومړی وزیر مودي د فینټېک په 

نامتو فیسټیوال کې خپله ګټوره وینا تررسه کړه او 

د دې رسه هغه د حکومت لومړين مرش دی چې دا 

کار یې تررسه کړې. د سینګاپور فینټېک فیسټیوال د 

نړۍ سرت مايل ټکنالوجیکي پروګرام دی او پدې کې 

د لومړی وزیر مودي ګډون د هندوستان هغو هیلو 

ته وده وربښي چې غواړي د نړۍ د نوښتونو مرکز 

يش. په دې پروګرام کې څو لیوالو هندي کمپنیو هم 

ګډون کړی ول.

لومړی وزیر وویل چې دا فیسټیوال یوه سمه غونډه 

ده چې هند د چټک پرمختګ په برخه کې خپلې 

پیاوړتیاوې وړاندې کړي او د نوښت د رامینځته کولو 

لپاره نړیوالې ملګرتیاوې رامینځ ته کړي. لومړی وزیر 

په خپلو خربو کې وویل، “د فینټېک د نوښتونو او 

پانګونې لپاره په هند کې سرته لیوالتیا شتون لري. دا 

فیسټیوال هند په نړۍ کې د یو پیلونکی او د فینټېک 

مرشۍ کونکی هیواد ته اړولې. د فینټېک راتلونکې 

او صنعت 4.0 په هند کې رامنځ ته يش.” په همدې 

ورځ لومړی وزیر د هند او سنګاپور د هکاتون پروګرام 

)د کمپیوټر پروګرام جوړونکی غونډه( کې ګډون والو 

او ګټونکو ته مبارکي هم وویله کوم چې په ګډه رسه 

د ټول هند د تخنیکي زده کړو شورا او د سینګاپور د 

نانیانګ تکنالوجیکي پوهنتون لخوا په الره اچول شوی 

وه. د سینګاپور څخه د لومړی وزیر نریندرا مودي 

لیدنه د آسیان هیوادنو رسه د ژمنو د دوام او په هند او 

آرام اقیانوس سیمه کې د امن او ثبات غوښتلو نښه ده.

پورته: لومړی وزیر 

د 2018 د هند او 

سینګاپور د هکاتون 

ګټونکي ډلو رسه وکتل

ښی: لومړی وزیر مودي 

د سینګاپور په فینټېک 

فیسټیوال کې خپله وینا 

تررسه کړه. 

هند د آر سي اي پي جوړښت ته ژمن دی، 

چې موخه یې د 16 هیوادونو تر منځ د 

وړاندیز شوې آزادې سوداګرې هوکړه ده.
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ملګرتیا )آر يس اي پي( مخکینیو پایلو ته ژمن دی. دا 

وړاندیز شوې د آزادې سوداګري هوکړه لیک دی چې 

د 16 هیوادونو تر منځ تړون کیږي، چې په هغې کې 

د آسیان 10 غړي هیوادونه او هند، آسټرالیا، چین، 

جاپان، نوې زیالنډ او د کوریا جمهوریت شامل دي. 

د بشپړیدو وروسته دا هوکړه لیک د نړۍ 45 سلنه 

نفوس، 40 سلنه د نړۍ سوداګري او 34 سلنه نړیوال 

مجموعي کورين محصول یعنی جي ډي پي چې 21.3 

ټړیلیونه امریکایي ډالر جوړیږی تر پوښښ الندی 

نیيس. د 2012 کال راهیسی د وزارتونو د ناستو تر 

څنګ د کارپوهانو په کچه 24 پړاو خربې اترې تررسه 

شوې دي. هند یوې متوازنې پایلې ته ژمن دی چې 

هغه به په یوه عرصي، جامع، لوړ کیفیت او متقابله 

ګټوره اقتصادي ملګرتیا کې ګټوره ثابته يش. 

د ختیځي آسیا غونډې په څنډه کې لومړی وزیر د 

امریکا د متحده ایاالتو مرستیال ولسمرش مایک پنس 

رسه یوه دوه اړخیزه ناسته تررسه کړه، او د سوداګري، 

دفاع او امنیت په شان ډګرونو کې یې د اړیکو په ال 

پیاوړې کولو خربې اترې وکړې.

کیڼ: لومړی وزیر 

مودي د امریکا 

مرستیال ولسمرش 

مایکل آر پنس رسه 

ولیدل

الندی: د ختیځي 

آسیا د غونډې په 

څنډه کې لومړی وزیر 

مودي د سینګاپور د 

لومړی وزیر يل سین 

لونګ رسه
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کړه چې د آسیان او هند په یادښتې ناسته کې پرې 

خربې شوې وې، یاده ناسته د 2018 کال جنوري 

میاشت کې په نوې ډیيل کې تررسه شوې وه. هند د 

دې ناستې کوربه توب وکړ چې د خربو اترو رشاکت 

25 کاله، د غونډی په کچه د متقابل عمل 15 کاله 

او د سرتاتیژیکو همکاریو پنځه کاله وملانځي. په 

یاده ناسته کې د آسیان ټولو مرشانو ګډون کړې وو، 

چې وروسته یې د لوړو میلمنو په حیث د هند د 

جمهوریت د ورځې په ملانځنه کې برخه واخستله. 

د غونډې په دوران کې مرشانو د ډیيل اعالمیه 

هم ومنله.

د ختیځي آسیا رسمرشیزه غونډه
د سینګاپور څخه د لیدنې په دوران کې، لومړی وزیر 

مودي د ختیځي آسیا په 13 غونډه )اي اې اس( کې 

هم ګډون وکړ، کوم چې په هند او آرام اقیانوس 

سیمه کې د لومړی وزیرانو په مرشۍ ناسته ده. په 

دغه غونډه کې د هند لومړی وزیر د اي اې اس په 

پنځو بیانیو د دې ختیځي آسیا غونډې د مرشانو 

رسه د منلو ملتیا وکړه. یادې بیانیې د بهرنیو ترهګرو 

جنګیالیو او راستنیدونکي، د سمندري پالسټیک پاتې 

شونو، سامرټ ښارونو، د اټومي او راډیو اکټيو موادو 

خوندي او امن کارونې، معلوماتو او اړیکو ټکنالوژی 

یا آی يس ټي او ډیجیټلی اقتصاد په اړه ول. همداراز 

لومړی وزیر مودي د بهرنیو ترهګرو جنګیالیو او 

راستنیدونکي د بیان د منلو لپاره د ختیځي آسیا 

غونډه وستایله او هیله یې څرګنده کړه چې د غړو 

هیوادونو تر منځ همکاري به تر بیان پورې محدوده 

پاتې نيش بلکه د همکاریو نورو عميل ګامونو په لور 

باید والړ يش. هغه په عمومي غونډه کې په ونډی 

اخیستو رسه د هند او آرام اقیانوس په سیمه کې د 

ال سوکالۍ او امنیت پیاوړتیا لپاره د سوداګري او 

پانګونې په ارزښت ټینګار وکړ. همداراز هغه ټینګار 

وکړ چې هند د متوازن سیمه ایز جامع اقتصادي 

کیڼ: د تایلنډ د لومړی وزیر پرایوټ چان-او-چا رسه د لومړی وزیر مودي لیدنه

پورته: لومړی وزیر مودي په سینګاپور کې د آسټرالیا د لومړی وزیر اسکاټ موریسن رسه ولیدل



|   اکټوبر – دسامرب 2018       | wهند ليد  w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   |       | 23اکټوبر – دسامرب 2018  

لومړی وزیر نریندرا مودي د 2018 کال د نوامرب 

میاشتې په 14 او 15 نیټه په یوه دوه ورځني سفر 

سینګاپور ته تللې و، تر څو د آسیان او هند په 

سهارين ناسته او د ختیځي آسیا په 13 رسمرشیزه 

غونډه کې ګډون وکړي. یادې لیدنې ګڼې آجنډاوې 

درلودلې، او لومړی وزیر د اقتصادي اړیکو د ال 

پیاوړتیا په اړتیا، د سوداګري او د پانګونې اړوند 

فعالیتونو ودې، او د ختیځي آسیا د هیوادونو د 

پرمختګ تر منځ د واټن په راکمولو ټینګار وکړ.

لومړی وزیر مودي د سویل ختیځي آسیا ټولنې د 

هیوادونو )آسیان( رسه د هند د ژمنو بیا یادونه وکړه 

او د آسیان او هند په سهارين ناسته کې یې ګډون 

وکړ. دا ناسته په سنټېک د سینګاپور د کنوانسیون 

مرکز کې تررسه شوه، په یاده ناسته کې دا مرکز 

د ټولو 10 آسیایي هیوادونو کوربه توب وکړ او د 

سینګاپور لومړی وزیر يل سین لونګ د ناستې مرشی 

کوله. په دې لیدنه کې لومړی وزیر نریندرا مودي 

د ختیځي آسیا په رسمرشیزه غونډه کې هم ګډون 

وکړ.

هغه وویل چې په سینګاپور کې د آسیان او 

هند او د ختیځي آسیا په رسمرشیزه غونډه کې د 

نوموړی برخه اخیستنه د آسیان غړو او د هند او 

آرام اقیانوس پراخه سیمه رسه د هند د مشغولیت 

د پیاوړتیا لپاره “دوامدارې ژمنې” څرګندوي. د 

غونډې په دوران کی، لومړی وزیر مودي د آسیان په 

یووايل او مرکزیت “د ختیځ لپاره د هند د پالیيس” 

په ارزښت ټینګار وکړ، کوم چې د 2014 کال د 

نوامرب په میاشت کې د لومړی وزیر لخوا په ډاګه 

او د هند او آسیان تر منځ اړیکو ته یې نوې پړاو ور 

وبښلو.

لومړی وزیر د آسیان د موافقت شوي کړنالری 

ستاینه هم وکړه او د آسیان د مرکزیت پر بنسټ 

یې د یو آزاد او ټوله ایزه سیمه ایز امنیتی جوړښت 

هڅونه وکړه. هغه د هند او آسیان هیوادونو تر منځ 

د مخ پر ودې سوداګرۍ او پانګونې اړیکو لپاره خپل 

مالتړ څرګند کړ او د آسیان رسه د ځمکې، سمندر 

او ډیجیټيل چینلونو له الرې د سیمه ییزو اړیکو د 

ښه وايل په اهمیت باندې ارزونه وکړه. د غونډې 

په ترڅ کې، د آسیان مرشانو د هند رسه د سمندري 

همکاري ژوره کولو په برخه کې، په ځانګړې توګه د 

آيب اقتصاد په ډګر کې عالقه وښودله. همداراز دوی 

د هغو موضوعاتو پر پرمختګ هم خوښی څرګنده 

لومړی وزیر نریندرا 

مودي د آسیان یعنی 

د سویل ختیځي آسیا 

ټولنې د هیوادونو د 

مرشانو رسه د آسیان 

او هند په غیررسمي 

سهارين ناسته کې، 

په 2018 په سینګاپور 

کې

هند د یوې پایلې په اړه ژمن دی چې 

پایله یې د جامع او دوه اړخیزه ګټور 

اقتصادي ملګرتیا ده
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لومړی وزیر نریندرا مودي سینګاپور ته په دوه ورځنۍ چټک سفر کې د سویل ختیځي 
آسیا ټولنې هیوادونو یا آسیان او هند د سهار د چای په ناسته، د ختیځي آسیا دیارلسمه 

رسمرشیزه غونډه کې ګډون وکړ، او همداراز ځینې نورې دوې اړخیزې غونډې تررسې کړې    

هند د آسیان لپاره
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په دې اړه، دواړو هیوادونو “د اصالحات غوښتونکو 

هیوادونو رسه د نړیوالې همکاري په اهمیت هم ټینګار 

وکړل”. د جي 4 هیوادونو د برخې په توګه هند او جاپان 

د ملګرو ملتونو د امنیت پراخ شوی شورا د دایمي غړو 

د نوماندې لپاره د یو بل مالتړ کوي.

یوه بریايل ملګرتیا
لکه د پخوا په څیر د هند او جاپان تر منځ د دې ناستې 

پړاو هم د قوي مايل اړیکو د بیان شاهد وه. جاپان 

ژمنه کړې ده چې د ممبیي او احمدآباد تر منځ د 500 

کیلومرتو اوږد تیز رسعت لرونکی شینکنسن ریل لپاره 

د 96 بلیونه هندي کلدارو پور په شمول د اوو پروژو 

لپاره د 202.773 بلیونه هندي کلدارو پورونه وغځوي. 

د لومړی وزیر مودي په لیدنه کې د هند ریزرو )مرکزي( 

بانک او د جاپان بانک تر منځ هوکړه وشوه چې د 75 

بلیونو امریکايي ډالري تبادله تررسه کیدو لپاره به الره 

هواره کړي. د یاد هوکړه لیک له مخې هند وکولی يش 

چې د لنډې مودې لپاره د روپیو د تعادل ساتلو په موخه 

هندي روپیې له جاپان رسه په ین یا ډالرو بدلې کړي. 

دا د اسعارو دوه اړخیزه تبادله په نړۍ کې یو سرت او 

بی ساری هوکړه لیک دی، او دا ځکه یو مهم اقدام 

ګڼل کیږي چې په هندي مارکیټ کې ثبات او باور 

ته پیاوړتیا وربښي. د هند لومړی وزیر د یوې جاپاين 

پانګوالو ډلې رسه د مالقات په شمول د سوداګریزو 

غونډو په یو لړۍ کې ګډون وکړ. هغه د جاپان د 

سوداګرۍ ټولنې ته یې وینا هم تررسه کړه. په یوه جال 

ناسته کې لومړی وزیر مودي په جاپان کې هندي ټولنې 

ته هم خربې وکړې. د لومړی وزیر آبې رسه په یوه 

ګډه بیانیه کې لومړی وزیر مودي د دواړو هیوادونو د 

اړیکو په پرمختګ کې بی ساری هڅې او پرمختګونه په 

ګوته کړل. لومړی وزیر مودي د سیايس همغږي ودې، 

اقتصادي او سرتاتیژیکي ګټو ته اشاره وکړه، هغه د 21 

پیړۍ څخه “د آسيا پیړۍ” جوړولو لپاره د هند او جاپان 

همکاري اړینه او با ارزښته وبلله. 

ښی: لومړی وزیر 

مودي د جاپان د 

لومړی وزیر آبې رسه 

د فنوک د موټرو 

جوړونې د آسانتیاو 

په رشکت کې په 

یامانايش کې

کښته: دواړو لومړی 

وزیرانو یو ځای توکیو 

ته په کایجي ریل 

ګاډی کې سفر کوي.
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آی اس اې د کاري چوکاټ هوکړه لیک یې ومنلو. هند 

او جاپان دواړو د مصنوعي ځیرکتیا، د توکو انټرنیټ 

او د ډیرو معلوماتو رسه د همکاري د ممکن سیمو په 

توګه د ډیجیټل ملګرتیا لپاره د ال زیاتو همکاریو لپاره 

هڅه کوي. په حقیقت کې، کلنی ناسته د فنوک موټر 

جوړونی کمپني د ماشین آالتو، امکاناتو او آسانتیاو په 

کتلو رسه پرانیستل شوه. یاده کمپني په نړۍ کې د 

صنعتي روباټونو په تولید کې تر ټولو سرته کمپني ده 

او په یامانايش کې موقعیت لري. دا لیدنه ځکه مهمه 

ګڼل کیږي چې د “4.0 صنعت” خوا ته د هند ورتګ ته 

اشاره کوي، د سایرب فزیکي سیسټم په برخه کې اوسني 

تولیدي روان حالت د څلورم صنعتي انقالب په نوم 

یادیږي.

د نړۍ یو نوی نظم
دواړو هیوادونو د ملګرو ملتونو، په خاصه توګه د ملګرو 

ملتونو د امنیت شورا )یو ان اس يس( کې د چټک او 

پراخ اصالحاتو په لټه کې خپلې ژمنې بیاتکرار کړی، 

تر څو د اوسنیو واقعیتونو رښتیني استازیتوب ويش. 

کیڼ: لومړی وزیر مودي 

په یامانايش کې د جاپان 

د لومړی وزیر شینزو 

آبې په ماڼۍ کې شخيص 

خربې له هغه رسه 

رشیکې کړې

کښته: مرشانو په 

یامانايش کې لیدنه 

تررسه کړه
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د روغتیا وزارتونو تر منځ د همکاري تفاهم لیک رامنځ 

ته کیدل داسې یو نوښت وه. د نړۍ د روغتیا پالنې سرت 

پروګرام او نوښت آیوشامن بهارت یعنی اوږد ژوند لرونکی 

هند هڅه کوي چې “د ارزانه ټکنالوژي په ورپیژندلو، د 

متقابل او دوې اړخیزې ګټورو کړنالرو له الرې د روغتیا 

په برخه کې د مهارتونو د پرمختګ او په روغتیایي خدماتو 

کې غوره فعالیتونو” په واسطه د جاپان په اهوین )د آسیا د 

روغتیا او ښه پاتې کیدو نوښت( پروګرام کې ځان ور ګډ  

کړي. د روغتیا پالنې په برخه کې د همکاریو ال نور مخ 

په وړاندې وړلو رسه، د ایوش وزارت او کاناګوا د روغتیا 

پالنې پالیسۍ ریاست تر منځ هم د همکاري یو هوکړه لیک 

السلیک شو تر څو د هند د دودیزه روغتیایي سیسټم لکه 

یوګا او ایورویدا او د جاپاين ښه وايل سیسټم کمپو پر بنسټ 

یوه مفکوره د “کیورنګ مي – بیو” د کاناګوا د روغتیا پالنې 

دودیز پالیسۍ په شاوخوا د دوه اړخیزو تفاهم او متقابل 

عمل ته وده او پیاوړتیا ورکړي. د لیدنې بل مهم ټکې هم 

دا وه چې جاپان د ملریزې نړیوالې اتحادیه )آی اس اې( ته 

الرسسی وموند. دا هغه پروژه ده چې لومړی وزیر نریندرا 

مودي یې پر مخ وړي. د 2018 کال د اکټوبر میاشتې په 29 

نیټه د منل شویو اسنادو په سپارلو رسه، جاپان 71م هیواد 

شو چې د دې اتحادیه رسه یو ځای او 48م هیواد شو چې 

لومړی وزیر مودي په 

جاپان کې د میشتو 

هندیانو د غړو رسه 

ولیدل

زه باور لرم چې د لومړی 

وزیر مودي له جاپان څخه 

اوسني لیدنه به هم زمونږ 

د مخکنیو لیدنو په څیر 

ګټوره وي

هندوستان نن ورځ د یو 

ستر بدلون په حال کې 

دی. نړۍ د انسانیت په 

لور د هند د خدمتونو 

ستاینه کوي

شینزو آبې

د جاپان لومړی وزیر

نریندرا مودی

د هند لومړی وزیر
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سوداګري او پانګونه کې برالسی اړیکې لرو، اړینه ده 

چې په دفاعي او امنیتي برخه کې هم پرمختګ وکړو.” 

د لومړی وزیر مودي سفر د یوې قوي ملګرتیا بنسټ 

کیښودل چې په هغې کې اوس سرتاتیژیکه دفاعي 

همکاري هم شامل ده. په غونډه کې د 32 رامینځ ته 

شویو هوکړه لیکونو په منځ کې، د پوځي لوجستیکي 

تړون اې يس اس اې )د استمالک او متقابل خدمتونو 

هوکړه( یادونه د جاپان د سفیر د بیانیې اهمیت بیانوی. 

د اې يس اس اې د تړون عميل کیدو رسه سم به دواړو 

هیوادونو ته اجازه ورکړل يش چې د یو بل نظامي هډو 

او تاسیساتو ته الرسيس ومومي. هند د فرانسه او 

امریکا رسه هم ورته تړونونه لري، چې دا په هند – آرام 

اقیانوس سیمه کې د هند دوامداره نفوذ ډاډمنه کوي. 

اې يس اس اې د دوو سرتو آسیایي دیموکراسیو هغه 

ژمنې په ګوته کوي چې “دواړو هیوادونه به د یوه آزاد 

هند او آرام اقیانوس سیمې لپاره په لور په ګډه کار 

کوي.”

د دې سفر رسه د دواړو هیوادونو تر منځ امنیتي 

همکاري ال ژورې ریښې وموندلې. د دریو پوځي 

خدمتونو یعنې هندي پوځ، سمندري او هوایي ځواک او 

جاپاين ځواک، سمندري او د ځان د دفاع هوایي ځواک 

تر منځ د خربو اترو د پیل رسبیره، د 2+2 سرتاتیژیکي 

او دفاعي خربې اترې اوس د وزارتو کچې ته رسیدلې 

دي. دا پرمختګ په دې وروستیو کې د لومړي هندي او 

جاپاين دفاعي متریناتو په څنډو کې نږدې دی. 

د دفاع هاخوا
په داسې حال کې چې په دې لیدنه کې په دفاعي او 

امنیتي اړیکو باندې پام پاتې شو، په نورو برخو کې 

هم په زړه پورې او نوې پړاو پیل شول. د هند او جاپان 

لومړی وزیر مودي په توکیو کې د ترشیفايت ګارډ کتنه وکړه

د هند او جاپان اړیکې د هند د ختیځ 

پالیسۍ، شریک ارزښتونو او لیدلورو، 

په قوي ستنه والړی دي، او یوه آزاد او 

پرانیستی هندی اقیانوس سیمې ته ژمن دي
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لومړی وزیر نریندرا مودي او شینزو آبې د جاپان لومړی وزیر، د هند او جاپان په 13م کلنی ناسته کې چې په توکیو کې تررسه شوه، د استازو په کچه خربې اترې وکړې



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

همکاري

16

نږدیوايل
لومړی وزیر نریندرا مودي د 2018 کال د اکټوبر په میاشت کې له جاپان څخه لیدنه تررسه 
کړه، د دواړو هیوادونو تر مینځ یې اړیکې پیاوړې کړې او په هغو دوو اړخیزو، سیمه ایزو او 

نړیوالو موضوعاتو مترکز وشو چې دواړه اړخونه ورته لیوال دي

لیکواله: پتنجيل پنډیټ

سرتاتیژیک

د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په دې وروستیو کې 

له جاپان څخه خپل دریمه ګټه وره لیدنه تررسه کړه، 

او د هند او جاپان تر مینځ په کلني 13 ناسته کې یې 

ګډون وکړ. یاده ناسته د اکټوبر میاشتې 28 او 29 نیټې 

تر مینځ په الره اچول شوی او دا د لومړی وزیر نریندرا 

مودي او د جاپان د لومړی وزیر شینزو آبې تر مینځ 

پنځمه کلني ناسته، او له 2014 کال راهیسی 12 لیدنه 

وه. د هند او جاپان تر مینځ د ځانګړې سرتاتیژیکي او 

نړیوالې ملګرتیا چوکاټ تر نامه الندې، دواړو مرشانو په 

دوه اړخیزو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو چې دواړه 

هیوادونه ورته لیوال دي، پراخه خربې اترې وکړې. د 

لومړی وزیر یادې لیدنې د دواړو هیوادونو دودیزې 

ملګرتیا ریښې بیا پیاوړې کړې، او همدا رنګه په ګڼو 

برخو کې یې په خپلو څو اړخیزه همکاریو تینګار وکړ. 

لیدنې په هند او آرام اقیانوس په سیمه او له هغې هاخوا 

کې د سولې او ثبات د ودی په اړه د جاپان او هند دوه 

اړخیز ګډ لید ته هم پراختیا ورکړه. 

دواړو مرشانو چې رسه تودې شخيص اړیکې هم لري، 

د فیوجي غره ته نږدی د یو جهیل په څنګ کې په یوه 

هوټل کې خپل بحث پیل کړو. لومړی وزیر مودي او 

لومړی وزیر آبې پوره ورځ په ګډه رسه تیره کړه. 

لومړی وزیر مودي ته د آبې شخيص ماڼۍ ته بلنه 

ورکړل شوه، کومه چې په یامانايش کې کاواګوچي جهیل 

ته نږدی موقعیت لري او دواړو مرشانو د ماښام له 

ډوډی څخه د یو بل کړی اور تر څنګ خوند واخیستل. 

په حقیقت کې، لومړی وزیر مودي لومړنی بهرنی مرش 

دی چې د جاپان د لومړی وزیر کور ته بلنه وکړل شوی 

وه. دواړو مرشان په اورګاډي کې توکیو ته په ګډه سفر 

هم تررسه کړله. 

 

یوه سرتاتیژیکه ملګرتیا
د لومړی وزیر مودي د سفر په درشل کې، په هند 

کې د جاپان سفیر کنجي هیراماتسو، د یوې رسنیزې 

غونډې په ترڅ کې مخکې له مخکې د دواړو هیوادونو 

تر مینځ د نږدیوايل برخې په ګوته کړی او ویې ویل: “په 

په لیدنه کې د دواړو مشرانو په شتون 

کی 32 اسنادونه تبادله شول
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وکړه چې یو داسې میکانیزم رامنځ ته کړي چې د 

هند انرژي، بنسټیز او دفاعي سکټور کې د سعودي 

عربستان پانګونې ته وده وړکړي. د هند د صنعت 

کنفدراسیون د دواړو اړخونو هرکيل وکړ، او وړاندوینه 

یې وکړه چې “په راتلونکو کلونو کې به سعودي 

عربستان د هند تر ټولو سرت سوداګریز ملګری وي.”

د هند پړاو
لومړی وزیر د جي 20 ډلې د نورو مرشانو رسه هم دوه 

اړخیزه ناستې تررسه کړې. هغه د چین، سویيل افریقا، 

چیيل، ارجینټاین، هسپانیا، جامیکا، هالنډ او آملان له 

مرشانو رسه وکتل. هغه د خپل ایټالیایي سیال جوزپه 

کونټه رسه هم په بیونس آیرس کې په سختي رسه یوه 

میاشت وروسته له هغه وکتل چې د هند او ایټالیا 

لومړی د تخنیک ناسته د همدې کال په نومرب کې په 

الره واچول شوه. د یادې لیدنې مهم ټکې دا وه چې 

ایټالیا هند ته په 2022 کال کې د جي 20 رسمرشیزې 

غونډې د کوربه توب د هوکړی خرب ورکړ، چې د هند 

د خپلواکۍ د 75 کلیزې د ملانځنې رسه سمون خوري. 

دا د هند او ایټالیا د ډیپلوماټیکو اړیکو کې د بیا پیل 

ته منسوب کیدی يش، کوم چې د هند د بهرنیو چارو 

وزیرې سوشام سواراج له ایټالیا څخه د لیدنې رسه سم 

پیل شوی.

پداسې حال کې چې د مهمو نړیوالو ننګونو په اړه 

د پوهاوي او هوکړی په رامنځ ته کولو کې د هند 

د مرشی کولو نقش وستایلو، د جي 20 رسمرشیزې 

غونډې په څنډه کې ناستې هم د دې ښودنه وکړه چې 

هند لیوال دی د دوه اړخیزه او څو اړخیزه موسسو 

په پیاوړتیا کې په مثبت او رغنده مالتړ وکړي. د 

دې غونډې مثبتې پایلې، د هند د اقتصادي ودې 

او د مختلفو نړیوالو اړیکو مدیریت وړتیا پياوړی 

کوي. ارجنټاین ته د لومړی وزیر سفر د نړیوال مهم 

موضوعاتو په اړه د یوې مخکښ غږ په توګه د هند 

پروژې رسه مرسته وکړه. 

د ساعت د ستنې له 

کيڼ خوا: لومړی وزیر 

مودي د ملګرو ملتونو 

عمومي منيش انتونیو 

کوټیرس، د آملان لومړی 

وزیرې انګیال میرکل او 

د ارجنټاین له ولسمرش 

مایوریسیو ماکري رسه 

د جي 20 رسمرشیزې 

غونډې په څنډه کې 

ولیدل
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چین او سویيل افریقا(، اس يس او )شانګهای د همکاریو 

سازمان( او ختیځي آسیا رسمرشیزی غونډې )اي اې 

اس( د میکانیزم له الرې به همکاریو ته وده ورکړل يش 

تر څو نړیوالې ننګونې لکه ترهګري او د اقلیم بدلون 

مخنیوي ويش، او ټول اختالفات به سوله ییزې حل 

الرې ته وهڅول يش.

د سعودي عامل 
بله د یادونی ناسته هم د لومړی وزیر مودي او د 

سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلامن تر منځ 

خربې اترې وې. د دې لیدنې پایله دا وه چې سعودي 

عربستان هند ته د تیل او د پطرولو محصوالت ورکولو 

وړاندیز وکړ، تر څو د هند د مخ پر ودې انرژي 

غوښتنې پوره کړي، تر څو په بیړنی حالت او یوه 

خورا بې ثباته نړیوال بازار رامنځ ته کیدو پر وخت د 

یو “موټر جمپنګ” یعنی د یوې قوی زیرمې په توګه 

وررسه مرسته وکړي. نور دا چې دواړو مرشانو هوکړه 

پورته: لومړی وزیر 

مودي د جي 20 

رسمرشیزې غونډې په 

څنډه کې د سعودي 

عربستان له ولیعهد 

محمد بن سلامن رسه په 

بیونس آیرس کې ولیدل 

کیڼ: په بیونس آیرس 

کې د هندي ټولنې د 

غړو لخوا د لومړی وزیر 

مودي هرکلی وشو 
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لومړی وزیر شینزو آبې پر پنځو مفکورو خربې اترې 

وکړې، چې دا د ټولو هغه لیوالتیا رانغړی چې په هند او 

آرام اقیانوس کې د سولې او سوکايل وده غواړي.

د هند، د امریکا متحده ایاالتو او جاپان ترمنځ درې 

اړخیزه همغږي په وروستیو کلونو کې وده کړې، په 

ځانګړې توګه د 2015 کال راهیسی کله چې د امریکا 

او هند سمندري ځواکونو او همداراز د جاپان د ځان 

ساتنې ځواک د ماالبار ګډ بحري مترینونه تررسه کړل. 

تر 2017 کال پورې د امریکا متحده ایاالتو هند د “سرت 

دفاعي ملګرې” په توګه یاد کړې و، او نوې ډیيل ته 

یې د امریکا د ملګری په کچه دفاعي تګنالوژۍ ته 

الرسيس ورکړو. 

 د JAI )جې( ناستې څخه د څو ساعتونو په تیریدو 

لومړی وزیر مودي د روسیې ولسمرش والدمیر پوتین 

او د چین ولسمرش يش جین پینګ رسه د آر آی يس 

)روسیه، هند، چین( په نوم دوهمه درې اړخیزه ناسته 

تررسه کړه چې د 12 کلونو د واټن وروسته جوړه شوی 

وه. دا درې اړخیزه ناسته مهمه وه ځکه چې درې واړو 

مرشانو په څو اړخیزه موسساتو کې د ودې او اصالحاتو 

په ارزښت هوکړه وکړه، کوم چې نړۍ ګتمنه کړې ده، 

چې پکې د ملګرو ملتونو، د سوداګرۍ نړیوال سازمان 

او ښه جوړ شوی او همدا رنګه د نوي نړیوال مايل 

موسسې شامل دي. هغوې د نړۍ د سوکالی او نړیوال 

پرمختګ لپاره د څو اړخیزه سوداګریز سیسټم په ګټو 

او په یوه آزاد نړیوال اقتصاد ټینګار وکړ. همداراز درې 

مرشانو موافق شول چې په نړیواله او سیمه ایزه سوله 

او ثبات کې د ګډې همکارۍ لپاره به په ټولو کچو کې 

منظمې مشورې ولري، د بریکس )برازیل، روسیه، هند، 

لومړی وزیر مودي د جي 20 رسمرشیزې غونډې په څنډه کې د بریکس هیوادونو مرشانو رسه په یوه غیر رسمي ناسته کې، بیونس آیرس

لومړی وزیر مودي د روسیې له ولسمشر 

والدمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین 

پینګ سره د آر آی سي - روسیه، هند، چین - 

درې اړخیزه ناسته ترسره کړه چې د 12 کلونو 

د واټن وروسته جوړه شوی وه
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ټوله کې د هند غږ د منځنیتوب او هوکړې رسیدو 

لپاره اوچت شوې غږ وه.

د جي 20 رسمرشیزې غونډې په څنډه کې لومړی 

وزیر د بریکس د مرشانو په غیر رسمي ناسته کې 

هم ګډون وکړ. هغه د نړیوالې سوداګري او مايل 

سیسټم رامنځ ته کیدو کې د بریکس هیوادونو د 

نقش یادونه وکړه او د بریکس هیوادونو لخوا یې د 

داسې اصالحاتو رامنځ ته کولو ته اشاره وکړه چې نوې 

راڅرګند شوې اقتصادونه هم پکې خپل غږ اوچت 

کړې يش. همداراز د جي 20 غونډې په څنډه کې 

لومړی وزیر مودي په دوو په ظاهري توګه مخالفو 

درې اړخیزو ناستو کې برخه واخستله، چیرته چې 

هند د نړۍ د څلورو سرتو قدرتونو په مینځ کې د یو 

ګډ عامل په توګه راڅرګند شوی دی.

‘جې’ هو
لومړی وزیر مودي د جي 20 غونډې په څنډه کې 

د امریکا متحده ایاالتو او جاپان د مرشانو رسه 

کښیناست، کومه چې د دوې لومړی درې اړخیزه 

لیدنه وه. لومړی وزیر مودي په ډاګه کړه چې هند 

 JAI به د ګډو هیلو لپاره کار وکړي او همداراز هغه د

)جاپان، امریکا او هند( لنډیز هم رامنځ ته کړ، دا یوه 

داسې کلمه ده چې په هندي کې د بریالیتوب معنی 

ورکوي. جاپان، متحده ایاالت او هند په درې اړخیزه 

توګه د ډیيل، توکیو او واشنګنت ډي يس د ګډو ګټو 

د خوندیتوب او لیوالتیا لپاره په یوه آزاد، پرانیستي، 

ګټور او د هند او آرام اقیانوس سیمې د قانون پر 

بنسټ او نړیوالو قوانینو د درناوی په رڼا کې به د 

ټولو اختالفاتو سوله ایز حل لپاره کار وکړل. د دې 

رسه د هند هغه ژمنې بیا پر خپل ځای پاتې کیږي 

چې د ګډ اقتصادي پرمختګ او د ټولو د سوکالی 

لپاره د یوه آزاده هند او آرام اقیانوس سیمه رامنځ ته 

کول غواړي، او همداراز په سیمه کې یې په یوه آزاد 

امنیتي جوړښت باندې هم ټینګار وکړ. د درې واړو 

هیوادونو مرشانو یعنی لومړی وزیر مودي، د امریکا 

متحده ایاالتو ولسمرش ډونالډ ټرمپ او د جاپان 

کیڼ )له کیڼ پر ښی( د جاپان لومړی وزیر شینزو آبې، د متحده ایاالتو ولسمرش ډونالډ ټرمپ د لومړی وزیر نریندرا مودي رسه په بیونس آیرس کې د هند- امریکا - جاپان په درې 

اړخیزه ناسته کی؛ ښی )له کیڼ پر ښي( بیونس آیرس کې د جي 20 رسمرشیزی غونډې په څنډه کې، لومړی وزیر مودي د روسیه له ولسمرش والدمیر پوتین او د چین ولسمرش يش 

جن پینګ رسه په درې اړخیزه ناسته کې 
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لومړی وزیر نریندرا مودي د ارجنټاین پالزمېنې بیونس 

آیرس ته والړو، تر څو د 2018 کال د نومرب له 29 تر 30 

د جي 20 په 13 رسمرشیزه غونډه کې ګډون وکړي. 

یاده ناسته مرسته وکړه چې د څو اړخیزیزم لپاره د هند 

ژمنې پیاوړې کړي. لومړی وزیر د 48 ساعتو لږ زیات 

وخت په ترڅ کې چې په بیونس آیرس کې یې تیر کړل 

د جي 20 په عمومي غونډه او میلمستیا کې ګډون 

وکړ، همداراز د دې غونډې په څنډه کې هغه د څو 

اړخیزه مهمو تعامالتو لپاره د جي 20 د څو مرشانو رسه 

هم دوې اړخیزې لیدنې تررسه کړې. جي 20 د نړۍ 

تر ټولو لوی، پرمختليل او تازه راڅرګنده اقتصادونه 

رسه یو ځای کوي، د نړۍ د وګړو دوه پر دریمې برخې 

استازیتوب کوي، د نړیوال ناخالص داخيل تولید 85 

سلنه او د نړیوال د سوداګري 75 سلنه استازیتوب 

کوي. د نړۍ مختلفو رهربانو ته د هند الرسيس خورا 

مهم دی، ځکه چې دا هغه عميل ټولګټو باندې ټینګار 

کوي چې د هند بهرنۍ پالیسۍ چلوي.

د هوکړی رامنځ ته کونه
د 2018 د جي 20 د رسمرشیزې غونډې شعار ‘د یوه 

عادالنه او دوامدارې پراختیا لپاره هوکړه جوړونه’ رسه 

لومړی وزیر مودي د نړۍ د مرشانو رسه د راتلونکو 

لسیزو د نوي او راتلونکو ننګونو ته د رسیدو د الرو 

چارو په اړه ټینګار وکړ. همداراز هغه وویل چې په 

تیرو لسو کلونو کې د جي 20 ډلې په موجودیت کې، 

دا هیوادونه هڅه کړې چې د باثباته او پایښت نړیوال 

پرمختګ ته وده ورکړي. په ناسته کې لومړی وزیر هغه 

مايل کړکیچونو چې د پرمختللو اقتصادونو د پیسو د 

پالیسۍ یې تهدیدوي د یادونې په شمول هغه ننګونې 

هم په ګوته کړې چې اوسني نړیوال اقتصاد وررسه مخ 

دی. هغه د یو فعاله او اصالح شوي څو اړخیزیزم اړتیا 

باندی ټینګار وکړ. همداراز هغه د اقتصادي مجرمینو 

ننګونو رسه د مبارزی لپاره یوه اجنډا هم وړاندی کړه 

چې پکې نهه ټکې په ګوته شوې وو. 

د هند د لید پیاوړتیا داسې و چې د جي 20 اعالمیه 

په غونډې کې د لومړی وزیر لخوا ګڼې وړاندې شوې 

اندیښنې ومنلې چې په هغې کې د ترهګري متویل، غال 

شویو شتمنیو، غیرقانوين مايل بهیر پر ضد اقدام، د 

پیسو نړیوال صندوق کې د برخه اخستنې اصالحات او 

د نړیوالو قوانینو په اساس د نظم ساتل شامل ول. په 

لومړی وزیر نریندرا مودي د جي 20 غړو هیوادونو د مرشانو رسه د جي 

20 عمومي غونډې په رسمرشیزه کې، بیونس آیرس، نومرب 2018

د دیارلسمې جي 20 سرمشریزې غونډې 

شعار ‘د یوه عادالنه او دوامدارې پراختیا 

لپاره هوکړه جوړونه’ وه
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د جي 20 دیارلسمه رسمرشیزه غونډه چې د ارجنټاین په بیونس آیرس ښار کې تررسه شوه، د 
نړیوال ارزښت د موضوع په اړه د یوې مخکښ غږ په توګه د هند پروژې رسه مرسته وکړه 

لیکواله: پي رشما

هند په جي 20 کې
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10 years of Pravasi Bharatiya Divas 
2008: New Delhi

2009: Chennai

2010: New Delhi

2011: New Delhi

2012: Jaipur

2013: Kochi

2014: New Delhi

2015: Gandhi Nagar

2017: Bengaluru

2019: Varanasi

څخه بهر په یو بل ښار کی ملانځل يش. په همدې کال 

پسې پریکړه وشوه چې یو کوچنی پایلی درلودونکی 

پراوايس بهارتیا دیواس کنفرانس به په ډييل کې تنظیم 

يش تر څو په هغو موضوعاتو خربې اترې تررسه يش چې 

په خارج کې میشت هندیان اندیښمنوي. دا پریکړه 

هم وشوه چې هندي سفارتونه او قونسلګري به پراوايس 

بهارتیا دیواس هر کال ملانځي. حتی هر ایالت به په 

جال توګه یاد کنفرانس تنظیموي. پنځلسمې ملانځنې ته 

له رسیدو مخکې وزارت په 2017 او 2018 کال کی په 

نوي ډیيل کې د خربو اترو لپاره اووه د پراوايس بهارتیا 

دیواس کنفرانسونه پالن کړې و. په دغه کنفرانسونو 

چې د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج په مرشۍ 

تنظیم شوي، د بهرنیو هندي کارپوهانو، رشیکانو، هندي 

او بهرنیو پالیسۍ جوړونکو کوربه توب وشو، کومو چې 

په ګڼو موضوعاتو خربې وکړې. په دې کنفرانسونو 

کې رامنځ ته شوي سپارښتنې مربوطه وزارتونو او د 

هند حکومت د پالیسیو د فورمول بندي څانګو ته د 

کتنې او ارزونې لپاره واستول شول. د سپارښتنو په 

اساس هغه ګامونه چې وزارتونه اوچت کړي د پراوايس 

بهارتیا دیواس استازو ته به د پراوايس بهارتیا دیواس 

په پینځلسم کنوانسیون کې وړاندې يش. 

یوه بریايل کیسه
د لنډ تاریخ رسه رسه پراوايس بهارتیا دیواس سرتې 

بریاوې ترالسه کړې دي. دریم پراوايس بهارتیا دیواس 

چې په 2005 کال کې تررسه شو په ملیونونه ډالر یې د 

2004 کال وروستیو کې د رامنځ ته شوې سونامي چې 

د هند ساحيل برخو یې زیامننه کړې وه د قربانیانو 

د بیا رغونه کې د مرستې لپاره راټول کړل. څلورم 

پراوايس بهارتیا دیواس چې په 2006 کال کې په الره 

واچول شو، د پالیسۍ جوړولو په ګنو برخو کې په ګډه 

روزلو او په خارج کې د هندي ځوانانو رسه د نښلیدو 

سبب شو. د نوبل جایزې ګتونکی امرتیا سین د 

مراسمو اصلی ویاند و. اتم پراوايس بهارتیا دیواس چې 

په 2010 کال کې تررسه شوي د ټولنیزو رسنیو لخوا په 

ژوندی بڼه خپور شو. د پراوايس بهارتیا یادو مراسمو 

آنالین بڼې پیل هم تجربه کړې.

د بهرنیو چارو وزیره په 2015 کې د ګجرات په ګاندهي نګر کې د دیارلسم پراوايس بهارتیا دیواس په جریان کې د ګجرات د هغې وخت مرشې وزیرې انندي بین پټیل 

رسه په یو کلتوري پروګرام کې
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schedule for PBd convention, 2019

Day 1, 21 January, 2019
The day will mark the beginning of the 15th PBD 
convention with the inauguration of the Youth 

Pravasi Bharatiya Divas. The Uttar Pradesh PBD is 
also set to be inaugurated.

Day 2, 22 January, 2019
The convention will be formally inaugurated with 
address from Sushma Swaraj (Minister of External 

Affairs), Yogi Adityanath and Narendra Modi 
(Prime Minister of India) with the keynote address 

delivered by the Prime Minister of Mauritius 
Pravind Jugnauth. There will also be plenary 

sessions held on various topics of immediate 
concern to the Indian diaspora from various 

countries. 

Day 3, 23 January, 2019
Various plenary session on topics highlighting 

the benefits of the Indian diaspora’s involvement 
in holistic national development followed by 
distribution of various awards, including the 

prestigious Pravasi Bharatiya Samman awards by 
the President of India, Ram Nath Kovind who will 

also deliver the valedictory session. 

Day 4, 24 January, 2019
The participants will take the special busses to 

Prayagraj to attend the largest religious gathering, 
the Kumbh Mela. For the Kumbh 2019, modern 

technologies are being deployed to enhance the 
‘divyata’ and ‘bhavyata’ of the festival.

Day 5, 25 January, 2019
Special trains (two-tier AC coaches) that will be 

run specially for the PDB convention will ferry the 
delegates and participants from Prayagraj to New 
Delhi. The trains are fitted with modern amenities 
so that no inconvenience or discomfort is caused 

to the participants. 

Day 6, 26 January, 2019
The delegates and participants of the PBD, 2019 
will get a chance to witness the iconic Republic 
Day Parade and will be issued special passes to 
be a part of the 70th Republic Day celebrations 

in New Delhi. This will be the final day of the 
convention and will mark its conclusion in the 

national capital.  

چارو وزیری سوشام سواراج او د اترا پردیش مرش 

وزیر یوګي ادیتیانات لخوا د 2018 کال د سپتمرب 

 )pbdindia.gov.in( میاشتې په 15 نیټه ویب پاڼه

پرانیستل شوه. د دې رسه په پنځلسم پراوايس بهارتیا 

دیواس کې د ګډون لپاره آنالین )برښنایي( نوم لیکنه 

پیل شوه. 

تاریخ
د پراوايس بهارتیا دیواس د ملانځلو پریکړه د هند 

د حکومت لخوا د یوې لوړپوری رامنځ ته شوې 

کمیټې لخوا وړاندې شوه تر څو په خارج کې میشت 

د هندیانو رسه قوي اړیکې جوړې يش. بیا د هند د 

هغې وخت لومړی وزیر اټل بیهاري واجپایي لخوا یاده 

سپارښتنه ومنل شوه او نوموړی د پراوايس بهارتیا 

دیواس د پرانیستلو اعالن یې وکړ، کوم چې په کلني 

توګه د جنوري میاشتې په 9 په نوي ډیيل کې تنظیم 

يش. د پراوايس بهارتیا دیواس کنفرانس په 2003 کال 

کې پیل شو. 

بڼه او مترکز
خو په 2015 کال کې مرکزي حکومت د پراوايس 

بهارتیا دیواس بڼې ته بیا کتنه وکړه او پریکړه یې وکړه 

چې یاد کنفرانس به په هرو دوو کلونو کې له پالزمینې 

ن مارک آیرالت د 

فرانسې بهرنیو چارو او 

نړیوال پرمختګ وزیر 

د ملړي وزیر نریندرا 

موډي رسه د پراويس 

بهاوتیا دیواس غونډه کې 

په بنګلور کې د 2017 

جنورې کې روغبړ وکړ
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دیواس کنفرانس کې ځانګړې غونډې، نندارتونونه، 

کلتوري پروګرامونه تررسه کیږي، او د هند څخه د 

لرې پاتې شویو هندیانو په اړه په مهمو مسلو د خربو 

اترو لپاره فرصت برابروي، همدا راز ګډون والو ته 

اجازه ورکوي چې د قانون جوړونکو، سیايس مرشتابه او 

نورو شخصیتونو رسه تعامل وکړي. 

د مراسمو په بهیر کې استثنایی وړتیا درلودنکو د 

هند په پرمختګ کې د نقش لوبولو لپاره د پراوايس 

بهارتیا سامن یعنی په خارج کې میشت د هندیانو 

اعزاز باوري حیثیت رسه ویاړل کیږي. په مناسبه 

توګه، د پنځلسم پراوايس بهارتیا دیواس موضوع “د 

یوه نوې هندوستان په جوړولو کی د بهرنیو هندیانو 

نقش” ده. 

مهال ویش
پنځلسم پراوايس بهارتیا دیواس به د ځوانانو د 

پراوايس بهارتیا دیواس پرانیستلو رسه پیل يش، چې د 

ځوانانو چارو او سپورت وزارت په ملګرتیا به د 2019 

کال د جنوري میاشتې په 21 نیټه په الره واچول يش. 

د اترا پردیش پراوايس بهارتیا دیواس به هم په همدې 

ورځ پیل يش تر څو د هغو بهر میشتو هندي غړو 

لپاره چې د دې ایالت څخه دي د خپلو ریښو رسه 

نښلیدو بې سارې فرصت برابر کړي.  

د جنوري په 22 نیټه به لومړی وزیر نریندرا مودي 

د موریشس د لومړی وزیر پراویند کامر جګنات 

په حضور کې پراوايس بهارتیا دیواس کنوانسیون 

پرانیيس. په هغې پسې راتلونکې ورځ یعنی د جنوری 

په 23 به د ولسمرش رام نات کویند د الوداعي وینا 

او د هغه لخوا د پراوايس بهارتیا دیواس د جایزو د 

ورکولو شاهد وي. د ناروې د پارملان غړی هیامنشو 

ګواليت ځانګړی میلمه به وي، او د نیوزیالند د 

پارملان غړی کنولجیت سینګ بخيش د ځوانانو په 

پراوايس بهارتیا دیواس کی ویاړلی میلمه به وي.

ملګری ایالت 
د دې مراسمو لپاره ملګری ایالت اتراپردیش دی، 

کوم چې د هیواد په اقتصاد کې څلورم سرت ایالت هم 

دی. د پنځلسم پراوايس بهارتیا دیواس لپاره د بهرنیو 

لیدونکي د پراوايس 

بهارتیا دیواس په 14 

کنوانسیون کې چې 

په 2017 کال کې په 

بنګلورو کې تررسه شو 

د غرفو کتنه کوي چې 

پکې د مجازي واقعیت 

یوه تجربه هم وړاندې 

کړې شوه 
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همکاري

6

وارانيس ته

وطن ته راستنیدل
لکه څرنګه چې پنځلسم پراوايس بهارتیا دیواس یعنی په خارج کې میشت د هندیانو ورځ او پراوايس 

بهارتیا سامن یعنی په خارج کې میشت د هندیانو اعزاز پیل ته د ګوتو په شمیر شیبی پاتی دي، 
ایشیتا ګویل د دې مراسمو تاریخچې، بڼې، او ځانګړو وړاندیزونو ته چی د 2019 کال جنوري 

میاشت کی به په اترپردیش کې په الره واچول يش یوه کتنه کوي

کلنۍ پراوايس بهارتیا دیواس کنفرانس چې د هند 

حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا تنظیم شوی، په 

2003 کال کې د بهرنیو هنديانو، حکومت او هندي 

اوسیدونکي تر منځ د اړیکو او شبکې جوړولو په توګه 

پیل شو. دغه مراسم په تیرو کلونو کې پراخه شوی او 

اغیزمن ثابت شوی دی، همدا راز مرسته یی کړی چی 

بهرين هندي ټولنې د هیواد لور ته راوهڅوی. پراوايس 

بهارتیا دیواس هر کال د جنوري میاشتې په نهمه نیټه 

په الره اچول کیږي. خو پنځلسم پراوايس بهارتیا دیواس 

چی د اترا پردیش په سپیڅلی ښار وارانيس کې به تررسه 

يش د جنوری 21 نیټی ته وړل شوی، )او تر 23 نیټې به 

دوام وکړي(، دا نیټه د دې لپاره په شا اچول شوې ترڅو 

د ګرده نړۍ څخه سفر کوونکي کسانو لپاره فرصت 

برابر يش چې په پریاګ راج کی په کومب میله او په 

نوې ډیيل کې د جمهوریت په ورځ کې برخه واخيل.  

د هند حکومت په مخکښه مراسمو، د پراوايس بهارتیا 

د بهرنیو چارو وزیرې سوشام سواراج او د اترا پردیش مرش وزیر یوګي ادیتیانات د 2018 کال د سپتمرب میاشتې په 15 ترشیفايت څراغ روښانه کړله تر څو د پنځلسم 

پراوايس بهارتیا دیواس ویب پاڼه پرانیيس
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د هند لید مجله په عريب، نهاسا انډونیزیايي، انګلیيس، فرانسوي، 

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

اسپانیوي، تامیيل، چینايي او جاپاين ژبو چاپیږي.

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

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

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

 MEA او د مکسپوژر میدیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټد لخوا د

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

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

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

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

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

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

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

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

نظریات لزوماً د MEA یا MMGIPL نظریات نه دي.

تاسو کولی شی مجله د الندې ځایونو څخه ترالسه کړی:

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

ډیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.
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د  چې  کړي  راټول  وګړی  هندي  تیت  څخه   نړۍ  ګرده  د  څو  تر  نیيس  چمتووالی  ښار  سپیڅلی  وارانسی  د 

لپاره د جنوری له 21 څخه تر 23 پوری رسه راټولییږی، کوربه توب  پنځلسم پراوايس بهارتیا دیواس ملانځلو 

وکړي. د هند لید په دغه ګڼه کې، مونږ د سرتې غونډې په پیل کې یوه رسیزه وړاندې کوو. سږکال د ځانګړې 

پالن له مخی ګډونوالو ته فرصت برابر شوی تر څو د کومب په نیکمرغه میله کی په پرایاګ راج کی ګډون 

وکړي او همدارنګه د جمهوریت ورځ په نوی ډیيل کی د جنوری په 26 نیټه وملانځي.     

د ډیپلوماټیکو ښکیلتیا لړۍ حکومت بوخت ساتلی چې په ګن شمیر دوه اړخیزو او څو اړخیزو ټولنو کی یی 

د  څو  تر  کړی  سفر  ته  کویټ  او  قطر  مالوي،  بوتسوانا،  زمبابوی،  مالدیو،  جاپان،  مرشان  زمونږ  کړی.  ګډون 

هند لپاره ال پیاوړې نړیوالې اړیکې جوړې کړي. ملړي وزیر په آسیان او د دی اړوندو رسمرشیزو غونډو کی 

په غونډه کی هم برخه  آیرس کی یې د جي 20  بیونس  ارجنټاین  او همدا راز د  په سینګاپور کی ګډون وکړ 

واخیستله.

لپاره ګډون کوو چې د  او هورنبیل فیستیوال کی د دې  ته سفر کوو  ناګالنډ  برخه کې  په  مونږ د خپل سفر 

یاد شامل ختیځ ایالت د ځانګړې کلتوري نندارې او مختلفو قبیلو د میراث شاهدین واوسو. همدارنګه مونږ 

د انځورونو د یوې مقالې له الرې په ټول هیواد کی سفر کوو او د دورګا پوجا، چهټ، دیوايل، دوشهرا، میالد 

په  ایزو خواړو  اخلو. د سیمه  نورو سرتو فیسټیوالونو کی برخه  په ځینو  او کرسمس په ګډون مو د هند  نبي 

برخه کی مونږ د بهوجپوري خواړو په خوند کې ډوبیږو کوم چې د پیړیو راهیسی د خپل پخلنځي لړۍ لپاره 

پیژندل کیږي.

مونږ د آسامن په لور ګورو تر څو هغو هڅو ته درناوی وکړو چی د آزادي د سرت جنګیالی او لیدلوري درلودنکي 

رسدار ولب بهایي پټیل د یووايل مجسمی په پالن کولو او جوړولو کی په ګجرات کی تررسه شوي دي، او اوس 

مهال دا په نړۍ کی تر ټولو لوړه مجسمه ده. یاده مجسمه په 33 میاشتو کی جوړه او دا مجسمه د انجنیري 

او ډیزاین زړه راښکونکی شاهکار دی.

مونږ همدا رنګه د ملت پالر مهامتا ګاندهي ته د هغی د 150 کلیزې په ملانځغونډه کی درناوی وړاندی کوو، 

او د دې فرصت په یادولو رسه د هند حکومت په دوو نوې نوښتونو مترکز کوو. ملړی یې د 155 هیوادونو د 

او  بیا جوړونه،  تینې کهیی”  تو  په ګډون د ګاندهي صیب د خوښی د بهجن )حمد( “ویشناو جن  هرنمندانو 

دوهم یې د نړۍ د ځینې مهمو آثارو رسه د مهامتا د ژوند په تړاو یوه ال اي ډي )LED( ویډیويي وړاندوینه ده.

او د لوبډملرش  لوبډلې  په پای کی مونږ د هندي مینه والو رسه د خپل د فوټبال ميل 

ژوند  نوی  ته  فوټبال  کې  هند  ګرد  په  چې  چا  ملانځو،  راوړنې  السته  چهیرتی  سونیل 

وربښلې دی.   

راویش کامر

رسیزه
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هورنبیل فسټیوال

د ناګالڼد د قبایلو میراث

د مهامتا د میراث 

150 کلونه

د سیمې څخه

د بهوجپوري تیت شوي خوند خواړه
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پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 

د جاپي ادبياتو جشن

د جېپور د ادبیاتو فسټیوال یو معترب اديب 

فسټیوال، په دغه فسټیوال کې له ګرده هیواد او 

نړۍ څخه لیکواالن، شاعران، موسیقي پوهان او 

انځورګران برخه اخيل. 

کله: د 2019 کال د جنوري میاشتې 24 تر 28 

چیرته: جېپور، راجستهان 

د جمهوریت ورځ دا

هغه ورځ ده چې هندوستان په 1950 کې د 

جمهوریت اسايس قانون تصویب کړ. دا ورځ د 

ميل بیرغ د اوچتولو او رسم ګذشت رسه ملانځل 

کیږي. دا کال هندوستان خپل د جمهوریت 70 

کلیزه ملانځي. 

کله: د 2019 کال د جنوري میاشتې 26 

چیرته: په ټول هیواد کې 

د یوګا نړیوال فسټیوال

په هیواد کې د یوګا تر ټولو خورا مشهور یو 

فسټیوال، په دې کې د یوګا ناستې، د استادانو 

لخوا ورکشاپونه او د روحاين مرشانو لخوا خربې 

اترې شامل دي.

کله: د 2019 کال د مارچ میاشتې 1 تر 7 

چیرته: ریيش کیش، اتراکهنډ

کاال ګهوړا د هرن فسټیوال

یو نهه ورځني کلتوري غټ پروګرام چې پکې 

هرني او مهاريت نندارتونونه، ورکشاپونه او د 

سړک په رس خوځنده کارنامې شامل دي.

کله: د 2019 کال د فربوري میاشتې 2 تر 10 

چیرته: ممبیي، مهاراشټرا

کومب

میله د هندوانو د عقیدې او سیالنیانو تر ټولو 

سرتو غونډو څخه یوه غونډه، د کومب میله د 

درې سپیڅلې سیندونو د یو ځای کیدو په ځای 

کې تررسه کیږي. 

کله: د 2019 کال د جنوري 14 تر د مارچ 4 

چیرته: پریاګ راج، اترا پردیش

هويل

د خوشالۍ یو فسټیوال چې د بهار پیل په نښه 

کوي، په دغه فسټیوال کې خلک یو بل باندې 

رنګونه اچوي.

کله: د 2019 کال د مارچ میاشتې 20 او 21 

چیرته: په ټول هندوستان کې
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