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

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

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

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

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

Consular GrievanCes  
MonitorinG systeM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us
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په 299 ورځو کې 350 لوکوموټیف )د ریل ماشین(
د هندوستان د اوسپنې پټلۍ الره د نړۍ ترټولو پراخه  او مصروفه شبکه 
ده. ریښتیا ده، خو تاسې پوهیدئ چې ریکارډونه یې هم جوړ کړي؟ په 

وروستیو کې د هندوستان د اوسپنې پټلۍ الرو چیتارنجان لوکوموټیف کارونو 
)CLW( یو شاهکار وکړ او 420 لوکوموټیف یې په 2019-2018 کال کې 
جوړ کړ چې د خپل پخواني 2018-2017 کال د 350 لوکوموټیفو ریکارډ 
یې مات کړ! چې دې سره CLW په اسانسول، غربي بنګال کې، د لیمکا 

ریکارډونو کتاب کې خپل نوم ثبت کړ.

وخت ته ویل – د پادشاه 
اندازه

د راجستان پالزمینه جیپور نه یوازې د 
یونیسکو میراثي ځای دی، بلکه د سمرات 
ینترا کور دی، چې ویل کیږي د نړۍ لوی 
لمریز ساعت دی. دا ساوای جې سینګ-2 

په 1728 م  کال کې جوړ کړ چې 73 فوټه 
لوړوالی لري. که څه هم د هغه وخت نورو 

لمریزو ساعتونو سره یې دومره توپیر نه 
درلود خو ډیر دقیق و. 

د کیشف پاتې شوی اثر
زیتوني بحري کیشف، د طبیعت سور لست ساتلو 

نړیوالې اتحادیې لخوا د زیانمنو په شمیر کې رواست 
چې یو ډول کیشف دي. نړیواله ګرمي او اغیز یې په 
چاپیریال ډیری وخت په ساحلونو کې د هغوی ځالې 
ویجاړوي. خو د راتانګیری، مهاراشترا کې  د ویال 
ساحل ډ بحري کیشف لپاره په هندوستان کې یو ښه 
خوندي ځای دی.  هرکال د دې ډول کیشف سلګونه 

مونث جنسونه هلته ځي او هګۍ ږدي. او په دوه میاشتو 
کې ترې بچي وځي )اکثراٌ مارج میاشت وي(.

د هندوستان اغیزې
په دې زړه پورې حقیقتونو سره هندوستان لږ نور 

هم وپیژنئ



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |89

ښي  څخه  کیڼ  د   ( پورته 
لور ته(: ګاندیجي په سویلي 
په  ګاندیجې  ک��ې،  افریقا 
خوا  څرخ  د  کې  هندوستان 
او  دی  ناست  مځکه  پر  ته 

مطالعه کوي.

هندی  او  ای��ک��ول��وژي  دوام����داره 
لیدلوری 

د  ب��ح��ران  چ��اپ��ی��ری��ال  د  ګمانه  ل��ه  پ��رت��ه 
ستونزو  سختو  ترټولو  وړاندې  پر  انسانانو 
یوه  دا  کیږي.  شمیرل  څخه  ننوګونو  او 
احتیاطه  بې  څخه  طبیعت  د  چې  ده  معقوله 
یو  د  ل��ري.  پایلې  بحراني  اخیستنه  ګټه 
چې  کیږي  پیل  څخه  فلسفې  سوداګریزه 
په  باور  ناسم  او  الرې  ناسمې  یې  خلک 
یوڅو  پیغام  د  زمونږ  چې  وهڅول  ل��ور 
کیدو  مسلط  انسان  د  طبیعت  بر  قانونه 
کافی ثبوت و. د ی.ف. شوماخیر، عصري 
د طبیعت  ماډلونو  پراختیایي  او  اقتصادونو 
توګه  په  عاید  کیدونکي  مصرف  د  څخه 
د  ځ��ان  س��ړی  عصری  او  اخیستی  ک��ار 
بهرنی  چې  دا  مګر  ګڼي  نه  برخه  طبیعت 

قوت راشي مسلط شي او فتح یې کړي.
سره  طبیعت  د  ک��ې،  فلسفه  وی��دي  په 
انسان  د  سره  چاپیریال  د  تعامل  زمونږ 
پر  بنسټ  برابروالي  اړیکي  شوي  تړل 
کیسې  پانچتنترا  د  دی.  والړ  الرښوونه 
که  چ��ې:  ک��وي  ښکاره  ته  مونږ  م��ک��رراً 
د  او  کولو  قطع  په  ونو  د  وغواړي  څوک 
شي،  والړ  ته  جنت  ازارول��و  په  څارویو 
پخواني  په  ده؟  کومه  الره  دوزخ  د  بیا  نو 
چاپیریال  انسان  د  مونږ  کې،  ادبیاتو  هندي 
نباتاتو،  څارویو،  انسانانو،   – عنصر  هر 
نورو  داسې  او  خاورې  غرونو،  سیندونو، 

رویه  دا  شو.  لیدلی  رویه  همدردي  د  سره 
قطع  ونې  د  چې  شوه  بدله  فرهنګ  پداسې 
کول د ملګري سره د خیانت په کچه پرتله 
د  طبیعت  چې  سیسټم  دا  ب��اور  د  کیږي. 
کیږي،  پیژندل  توګه  په  غړي  یو  کورنۍ 
رامنځته  یې  جوړښت  اخالقي  یو  داس��ې 
احیا  او  ګټور  ولې  وه،  نه  انتفاعي  کړ چې 
پرکریتي  د  لپاره،  ګاندي  د  و.  کوونکی 
څیز  یا  نظر  یو  شاخص  اصلي  د  کلیمه 
د  انسانان  چې  کله  ورکاوه.  کار  توګه  په 
او  چاپیریال  دواړه  ګډ شي،  پرکریتي سره 

ځان خرابوي. خپل 
وګرځو،  ته  نظر  ګاندیجي  د  مونږ  که 
هندوستان  پخواني  د  مخې  له  هغه  د  او 
ډاډ  په  وکړو،  رجوع  ته  اخالقو  چاپیریال 
اخالقي جرئت  او  به مونږ ستراتیژي  سره 
چاپیریال  ورځ��ې  نن  د  ترڅو  ک��ړو  پیدا 
پیدا  الره  حل  او  وک��ړو  مخنیوی  بحران 

کړو.

ګاتم چوبي یو اکاډمیک، لیکوال او مترجم دی. 
هغه د ډیلي پوهنتون کې د انګلیسي درس ورکوي 

او په ګاندي، فرهنګي سیاست او هندي ادبیاتو 
لیکنې کوي.
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If we could change ourselves, the tendencIes In the world 
would also change. as a man changes hIs own nature, so does 
the attItude of the world change towards hIm. we need not 
waIt to see what others do.

lIve as If you were to dIe 
tomorrow. learn as If 
you were to lIve forever. 
It’s the qualIty of your 
lIfe that matters not the 
speed wIth whIch you lIve.

If I have the belIef 
that I can do It, I 
shall surely acquIre 
the capacIty to do It 
even If I may not have 
It at the begInnIng.

Words of the Mahatma

د یادونو سره ارتباط
د ټولې نړۍ رښتینولۍ او نه تاوترخوالي اتل، دمهاتما ګاندي د ژوند یادګار لپاره، شاوخوا 300 پوستې ټاپې پرته له هند نورو هیوادونو لخوا  
جوړې شوې. د 1961 کال د جنوري په 26 د امریکا متحده ایالتونه لومړی هیواد شو چې پرته له هند څخه د ګاندي په ویاړ د پوسته خانې ټاپه 

ولري. په هندوستان کې د ګاندي په ویاړ لومړي د پوست ټاپه د 1948 خپلواکۍ ورځ کې جوړه شوه.
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1888
وروسته له دې چې د انست محمکې داخلي عبادتخانې کې 
ثب شو ترڅو حقوقو ووایي، هغه ته په 1891 کې نوبت 

ورکول شو. په انګلنډ کې MKG د ډیرو ستونزو سره مخ 
شو ترڅو د غربي ټولنې فرهنګ سره بلد شي او خپل د 

سابو خوړولو باور هم کلک والړ پاتې شو.

1869
موهنداس )کرمچاند( ګاندي یا MKG د پوتلیبای او  

کرمچاند ګاندي کورنۍ کې په پوربندار کې وزیږیده. هغه د 
کستوربې سره په 1882 کې د 13 کلونو په عمر واده وکړ 
او انګلستان ته یې د تلو تیاری نیوه چې هلته حقوق ولولي.

1893
MKG چې کله غوښتل په پخواني بمبی کې ځان 
د وکیل په توګه ثبت کړي او کار وکړي د سختو 
ستونزو سره مخ شو. بیا ژر د سویلي افریقا نتال 
ته والړ چې ترڅو د ملکي قضایي دعوی سره 

کار وکړي.

1893-1914
په سویلي افریقا کې د هغه د وخت پر مهال، 
ګاندیجي په چټکۍ سره نژادي تاوتریخوالي 

سره مخ شو، او همالته و چې د خپل نژاد لپاره 
د لومړي کالس اورګاډي څخه بیرون وایستل 

شو، او له هماغه ځایه د ګاندي مبارزه د ټولنیز 
عدالت پر وړاندې پیل شوه. هغه د خپل وخت پر 
مهال څو، څو واره د هغه هیواد د ظالم ریژیم پر 

وړاندې د مقاومت لپاره بندي شو.

1914-1919
په 1914 کال کې ګاندیجي هندوستان ته راغی 
خو د هندي سیاست پر غاړه پاتې شو. مهاتما 
ګاندي دخپل ستیاګراها مبارزه په 1919 کې د 

روالټ قوانینو تصویب سره پیل کړه، چې قدرت 
ورکوونکو ته یې د دې ځواک ورکړ چې که هر 
چا باندې د اغتشاش تور ولګول شي هغه پرته له 
محکمې بندي کړي. که څه هم د جالیان واالن باغ 

قتل عام او د مارشال قوانین عملي کول د هغه 
الس مهار کړ.

1920-1947
یوازې په دوه کلونو کې، مهاتما ګاندي د هندي 

سیاست میدان کې یو مسلط شخص و. ان وروسته 
د خپلواکۍ هغه وکوالی شو، مخکې له دې 

چې د 1948 کال جنوري میشات په 30 ووژل 
شي د کلکتې )1947( او ډیلي )1948( ټولنیز 

تاوتریخوالي مخه ونیسي.

که څوک د یو چا ژوند مظلومیت، د کار هڅې او بندي کیدلو 
ته ځیر شي، دا ډیره سخته ده چې فکر وکړې دا کس به 

میلیونونه نور ځواکمن کړي. یو ساده سړی، چې د عدالت او 
برابري باندې باوري و، د هغه سفر د موهان څخه پیل شو او 

څرنګه چې یې نن مونږ پیژنو، مهاتما

زما ژوند زما پیغام دی
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له  دي.  ضد  لومړني  ته  بل  یو 
په  تاوتریخوالي  د   ، امله  همدې 
لنډې  یوې  د  حتی   ، اچ��ول  الره 
دروغ��و  د  ممکن   ، لپاره  شیبې 
منلو ته اندازه وي. دا په بدل کې 
لوی  کولو  خدمت  انسانیت  د   ،

لید له السه ورکوي. لید  هدف 
عسکر  صلیبي  باوري  یو  ګاندیجي 
ترڅو  درل��ود  نه  یې  دلیل  هیڅ  چې  و 
کړي،  جال  څخه  هدفونو  د  میتودونه 
ښو  او  غوره  چې  و  باوري  دې  په  هغه 
الرو  غوره  او  ښو  د  ی��وازې  ته  موخو 
کې  وخت  ورته  په  شو.  رسیدالی  څخه 
د  ګاندیجي  د  چې  شو  پ��وه  مونږ  باید 
د  تعهد  تاوتریخوالي  نه  او  ریښتینولۍ 
ډیر  څخه  تعهد  نظرونو  څو  یو  فلسفي 

ایالت  ګانو  شاهزاده  د  هغه  دی.  اوچت 
څخه  کورنۍ  کوونکو  اداره  راجکوټ 
څخه  وړکتوب  له  هغه  کبله  همدې  له  و 
یو  هغه  و.  پوه  ښه  باندې  چارو  دولتي 
ځل هم د خپل روښانه سیاسي دور کې د 
ښه  خلکو  خپل  د  مرکزیتوب  دولت  خپل 
پر وړاندي و نه کاراوه. د خپل د وخت 
وړان��دې،  پر  پیښو  ډکو  تاوریخوالو  د 
منځ  له  سړي  هغه  د  چې  ویل  ګاندیجي 
د  ی��وازې  نیسي  مخه  دې  د  چې  وړل 
چې  ورک��وي  احساس  خوندیتوب  هغه 
د  پلوه  بل  له  او  دی.  لنډمهاله  او  غلط 
کښیناستل  سره  مخالف  ویونکي  بد  یو 
ته  مونږ  به  کول  مطالعه  ناباوریو  د  او 

وبښي. حقیقت  دوامداره 

د پخواني هند خلک د خپل فلسفې واسودایف 
کوتومبکام )یا ټوله ځمکه یوه کورنۍ ده( 

لپاره دریږي

الندې )د ساعت په دوران د کیڼ 
خوا څخه(: سیاست مدار او مدني 
فعال موهنداس کرمچاند ګاندي د 
اورګاډي یوه برخه کې یوه تحفه 

السته راوړي )1940(،

لومړی وزیر نریندرا موډي د 
رهبرۍ موضوعاتو ناستې ته وینا 
کوي چې د ګاندي 051 زوکړې 

کلیزې په پار جوړه شوې،

لومړی وزیر نریندرا موډي 
)مرکز( د نړۍ مشرانو سره چې 

د ګاندي 50 کیلو واټه لمریزې 
بریښنا پارک او د ګاندي د سولې 

پارک یې د ملګرو ملتونو په 
مرکزي اداره کې پرانیست
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پداسې حال کې چې مونږ د مهاتما ګاندي 150 کلونه لمانځو، نو ورسره ښایي چې ووایو ګاندیزم 
د وخت له ازمایښته بریالی ووت. د کلونو په تیریدو، نیلسن منډیال، مارټین لوتر کینګ، کوچنی 
ګاندیجی تل د خپل ننګونو باندې ځان پوه کاوه او هغه یې حل کولې. نن مونږ ددې ارزونه کوو 

چې د مهاتما ارزښتونه څرنګه د ننۍ معاصرې نړۍ سره تړاو لري

د پخوانیو
څخه درسونه

لیکوال:  ګاتم چوبي

ډیر  د  کې  تعلیماتو  په  ګاندي  مهاتما  د 
شوې  چمتو  وړان���دې  پ��ر  ننګونو  شمیر 
د  ته  سیاست  ګاندي  ش��و.  موندلی  الرې 
او  اصولو  د  چې  کتل  سترګه  په  کسب  یوه 
داسې خدمت  ته  انسانیت  له مخې  کړنالرو 
ولري.  لټه کې وي چې ریښتیني ریښې  په 
لویه  خطرونو  ټولو  د  تاوتریخوالی  نن 
برخه جوړوي چې زموږ شتون ګواښي. د 
نړۍ په هر ګوټ کې، دولتونه او نړیوالې 
افراطیت،  دیني  تاوتریخوالي،  د  ادارې 
د  وړاندې  پر  تروریزم  او  ګډوډۍ  پراخه 
جوړولو  په  ستراتیژیو  د  لپاره  مبارزې 
په  ریښتیا  چې  لپاره  دې  د  او  دي.  بوخت 
هرې تګالره کې کې الرښود رهبري شي 
د  وګړو  وزلو  بې  د  دولتونه  او  ټولنې  چې 
انټي   - ګار  او  د محروم محروم   ، لوړولو 
ژمن  لپاره  کولو  پیاوړي  عدالت  نړیوالې 
سکیمونو  پدې  باید  تاوتریخوالی   ، کوي   
په  د وسیلې  نه  ونه موندله:  برخه  کې هیڅ 
توګه او نه هم د یو لنډ مهاله ستراتیژي. د 
تاوتریخوالي  او  حقیقت   ، لپاره  ګاندهیجي 
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د دې لپاره چې نور ډولونه یې پیدا کړو 
کړو  جوړه  ټولګه  یوه  اوازونو  داسې  د  او 
چې پخوا اوریدل شوي نه وي، ما هوډ وکړ 
متنوع  هیواد  خپل  د  او  الړ ش  بیرون  چې 
وکړم.  تجربه  اوازون��و  جادویي  ښکلي  او 
که زه غواړم چې د سینما له الرې د فولک 
لرم  اړتیا  زه  وروپیژنم،  ته  خلکو  موسیقي 
بشپړه  سټایل،  ژوند  د  فرهنګ،  ټول  چې 
تاریخ  پروسه، د خوړو عادتونه، تګالرې، 
کې  پروسه  په  موسیقۍ  د  چې  هرڅه  او 
چې  څه  هغه  وپیژنم.  ته  خلکو  دی،  شامل 
ومنیا(  )او  سندرې  فلم  ساحلونو  وسیپور  د 
سندرې  چې  لپاره  دې  د  وک��ړل.  مې  سره 
کورونو  بیهار  د  ما  ورکړم،  خوند  ښه  ته 
همالته  فلم  چې  کړې،  انتخاب  ښځې  ناستې 
د  کې  وخ��ت  ورت��ه  په  دی.  هم  ش��وی  ډک 
سندرې  جونګي  فلم  اویې  لکي  لکي  اویې 
څیره  شوې  پیژندل  موسیقي  فولک  د  لپاره 
لهجې  پنجابي  محلی  د  لکاني  راج  ډیس 
سیرینډیپټي   9102 د  ک��ړ.   انتخاب  سره 
وروستۍ  اوازونو  د  زما  کې  غونډه  هنریز 
اواز جوړ  نامه  په  باد غږونو  د  ما  تجربه، 

داسې  او  کاوه  پوکی  به ورته  لیدونکو  کړ. 
انتقالوي.  لرزه  او  اواز  چې  کیده  ښکاره 
په  څومره چې خلک ډیریدل هغوی د خپل 
ډول  او  کاوه  پوکی  ک��راره  او  تیز  خوښه 

ډول غږونه یې جوړول!
داسې  د  سندرغاړي  متناوبه  ډیری  نن 
د  چې  دي  کې  لټه  په  فرصتونو  مساوي 
څان  یو  لپاره  هنرکارانو  او  اوریدونکو 
د  زه  اخلي.  الهام  څخه  پخوا  د  او  وي، 
موسیقي  د  او  بدلون  دې  صنعت  موسیقي 
چې  یم  مند  هیله  اړه  په  بڼې  مرکزې  غیر 
په  پیدا کوي. زه  ته وخت  دوامداره تجربو 
کې  دودونو  باید  مونږ  چې  یم  باوري  دې 
نور هم ژور الړ شو ترڅو د هند موسیقي 

کړو. راتلونکی جوړ 

وینایک سوریا سوامي یو ډیلي میشته ژورنالیست دی. 
هغه په میخانیک انجنیري کې لسانس لري او د هند 
بحري ځواکونو سره یې د کښتۍ جوړونکي په توګه 

کار کړی. د ځوانۍ څخه هغه د نور کارونو ترڅنګ لیکوال هم دی، هغه 
خپل مسلک ژورنالیزم ته واړاوه ترڅو د لیکوالۍ او سفر لپاره خپله مینه 

ښکاره کړي.

د کشمیر، سریناګر کې یوه انجلی غواړي ارغنون وغږوي.
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ټولنه چې د فولکلور په اساس ډیری وخت 
ټول غوښتل کیدل چې د شګلن ایالت باران 
ورښت چټک کړي. داسې ویل کیږي چې 
او  ډول(  سری  )دوه  ډول  د  یې  موسیقي 
هنرکاران  ټوټې چې  لرګیو  د  )دوه  خرتال 
ورڅخه د چک چک لوړ غږ وباسي( سره 
خپل  د  او  جوړوه  یې  اواز  تندر  د  یوځای 

په اند یې د باران ورښت هڅاوه.
بله داسې بیلګه د لویدیځ بنګال بهاتیالي 
ده. بهاتیالي ته د کیښتۍ واال سندره هم ویل 
او  د سختو  یوازې  ډیری وخت  او  کیږي، 
متخصصین  کیږي.  ویل  سره  الو  موسیقۍ 
طبیعت  سیندلرونکی  سیمه  دا  چې  وایي 
ورڅخه  موسیقي  دې  فولک  د  چې  لري 
مبدا اخیستې خو اوس یې خپل بڼې ته تغیر 
بهاتیالي  اوب��ه،  روان��ې  لکه  سم  ورک��ړی. 
ښکلی اواز لري، د اوبو اوزانو په څیر په 
خپل غږونو کې اوچتوالی او ټیټوالی لري.

غږونو  او  طبیعت  د  موسیقي  فولک  د 
انسان  د  ته  چاپیریال  او  کولو  یوځای 
بیلګې  د  تعریف شوې.  هم  توګه  په  ځواب 
لري  غږونه  لوړ  موسیقي  تپو  د  ډول،  په 
او درو منځ کې سفر کوي.  چې د غرونو 
څنګلي  په  ټولنې چې  هغه  کې  پرتله  په  او 
هغوی  د  اوسیږي  کې  سیمو  ه��وارو  او 
ارام غږونه لري. دا هغه  او  موسیقي ټیټ 
زده  کې  موسیقي  خپل  په  ما  چې  دي  څه 

کړي.

مخ پر وړاندې الر
د هندي فولک موزیک غږونو او د عصري 
دا  ګام  لومړی  لپاره  کولو  یوځای  اوازونو 
شو  والړ  ته  چاپیریالونو  طبیعي  چې  دی 
سرچینه  موسیقیو  داسې  چې  ځای  کوم  له 
هلته  هم  اوس  یې  خلک  ان  او  اخیستې 

اوروي.

د چتیسګار، بستار 
څخه د ماریا قبیلې 
غړي دودیزه نڅا 

کوي.
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اوریدونکی  هر  ما  کوله،  ښکارندویي 
هر  وي.  برخه  ده  د  چې  غوښته  څیز 
جال  ده،  برخه  ج��ال  س��ن��درې  د  اواز 
غوښتل  ما  او  کوي،  ښکاره  احساس 
پروسه  جوړولو  موسیقي  د  زما  چې 
ازاده وي!  باید  نه وي خو  که هیڅ هم 
وسیپور  د  سندره  رې(  )ک��اال  د  زم��ا 
ډب��رو  د  چ��ې  څخه،  فلم   2 ساحلونو 
ش��وی،  ډک  اړه  پ��ه  صنعت  س��ک��رو 
چې  کیږي  پیل  فلم  اواز  په  کلنګ  د 
د  ما  وه��ي.  سکاره  ډب��رو  د  ورباندې 
کړی  ثبت  اواز  هغه  څخه  فابریکې  یو 
بند  زنځیرونه  اوسپنیز  هلته  چې  دی 
ورته  څو  داس��ې  موسیقي  هندۍ  ول! 
اوازون��و  ورځیني  چ��ې  ل��ري  بیلګې 
یا ورځینی فکر  او  څخه اخیستل شوي 
ورکې کارول شوی. نن څومره ځوان 

بخښونکې  الهام  دا  جوړونکي  موسیقي 
موسیقي  هندي  د  ک���اروي.  مفکوره 
نوي  په  یوازې  نه  جوړونکي  مخکښ 
ټول  په  یې  دا الره  او  دي،  لور روان 
هیواد کې دودیزو نظریو والړه الر په 

تعریف کړې. توګه 

د سرحدونو څخه الوړاندې تلل
که مونږ یې له نږدې پرتله کړو، پدې 
کلیمه  موسیقي(  )متناوبه  چې  پوهیږو 
دودون��و  پخوانیو  هیواد  د  وخت  ډیر 
بیلګې  د  ش��وې.  ل��ی��دل  ی��وځ��ای  س��ره 
ته  موسیقي  ډول��ون��ه  هندي  ډول  پ��ه 
احساس  طبیعي  او  الرښونه  دوامداره 
ډی��ر  اوس  چ��ې  څ��ه  ه��غ��ه  ورک����وي، 
کړی.  پیل  ورباندې  موسیقیو  عصري 
مانګنیار  راجستان  د  ډول  په  بیلګې  د 

د هندوستان ختیځ 
برخو دودیزه 

موسیقي، بتالي، د 
سیمې سیندلرونکې 
دود باندې والړه ده.

څو هنرکاران د هند فولک دودونو غږونو ترویج لپاره کار کوي ترڅو 
دا غږونه له منځه والړ نشي او پاتې شي
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تل  ک��ې  ژون��د  ورځیني  خپل  پ��ه  مونږ 
ګ��اډې  ری��ل  د  ل��ک��ه  اورو...  غ��ږون��ه 
خلکو  د  غږونه،  ترافیک  د  اوازون���ه، 
تلیفون ته ځواب  یا ټوخی، او ان  پرنجی 
ورکول ورکې شامل دي. موسیقي تل په 
لکه  چاپیریال  شاوخوا  د  زمونږ  کې  هند 
اوازونو  انسانانو  د  یا  اوازون��و  طبیعي 
خلکو  د  زمونږ  ش��وې.  اغیزمنه  څخه  
آلې  موسیقۍ  او  رګ��ا  پخوانۍ  دودی��زه 
یې غږوي  سندرغاړي  محلي  زموږ  چې 
د  زموږ  چې  اوازون��ه  موسیقې  هغه  تر 
په  موسیقۍ  هندي   – ده  برخه  میراث 

ژوند  په  اواز  د  ډول  دودیز 
تکیه کړې ده.

موسیقي  کې  هند  په  نن 
څیر  په  شیانو  ن��ورو  د  لکه 
دا  ت��ل��ل��ې،  ب��دل��ون الن���دې  د 
خپل  ده چې  ارزښتناکه  ډیره 

شو  دننه  هم  ن��ور  کې  اوازون���و  پلرني 
ترڅو د تیر او حال منځ کې انډول برابر 
تیریدو مې چې څومره  په  د کلونو  پاتې. 
او  وکړې  کړې  زده  اړه  په  موسیقۍ  د 
شاوخوا  زمونږ  چې  ولیده،  مې  رزونه 
اړینه  ی��وازې  ل��ري،  اواز  خپل  هرڅیز 
اوازونو سم ګروپ وموندل  د  ده چې  دا 

شي.

پیل  سم 
کړل،  پیل  جوړول  دموسیقي  کله  چې  ما 
هڅو  موندلو  موسیقۍ  د  زم��ا  فضا  ان 

د بودایزم پنډیتان خپل 
روحاني موسیقي د دودیز 

ډولونو او بوق اواز سره د 
ګستور روحاني لمانځغونډه 
کې د لِه لمایورو عبادتخانه 

کې اجرا کوي.

د موسیقي صنعت کې یو بدلون روان دی چې 
مخ یې د موسیقۍ غیر مرکزي بڼو په لور 

دی چې د دوامداره تجربو لپاره ځای جوړوي



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |

موسیقي

80

د بهنګرا ژوندي اوازونو څخه د کیراال سوپانا سنګیتم تر ارامه غږونو پورې، موسیقي د 
هندوستان د خلکو میراث کې ارزښتناکه رول درلود. د موسیقۍ رئیسه سنیها خان واکر خپل نظر 
پدې اړه بیانوي چې څرنګه بډایه تاریخ معاصر نوټونو ته شکل ورکوي. وینایک سوریا سوامي 

دا نظر په لیدلوري کې ځای پرځای کوي

لسیزې لپاره موسیقي
د نوې

د ډولک غږ چې د خرتال 
اوازونو سره یوځای شي، د 
راجستان میشته ټولنو سیمه 

ایزه موسیقي ښکاره کوي
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او  شي  عالقمند  هم  هغوي  چې  روزم 
دا کسب ژوندی پاتې شي.

وایي  لکشمي  راجیا  ریچا  ډانټا  د 
سره  دودونو  د  کار  خپل  غواړي  چې 
وایي:  لکشمي  راجیا  کړي.  روان  سم 
ټاپې  بلوکو  د  چ��ې  ډول  اس��اس��ي  پ��ه 
تکې  زم��ا  لګیدلې  ټوکرو  سپینو  په 
نه  رن��ګ  ته  تکو  زه  دي.  سپینې  هم 
ورته  س��ره  بلوکونو  د  زه   – ورک��وم 
د  زه  وای��ي:  ډیزاینره  ورک��وم.  رنګ 
خپل بلوکونه خپله ډیزاینوم، زه دودیز 
سره  ماڼیو  او  کالګانو  هندي  د  ډیزاین 

ګډ کاروم.
د راجستان بلوک ټاپې نه یوازې د 
تکو ښایست ده بلکه یو فرهنګي میراث 
لپاره  نسلونو  راتلونکو  د  باید  چې  دی 

ډیزاینرانو څخه  د  مننه  په  وساتل شي. 
چې نوښت ورکې راوړي، او په الس 
لوړیګي  هم  تقاضا  ټاپه شوي محصول 
او د نړۍ ګوټ، ګوټ کې پیرودونکي 
احساساتي  ته  مهارت  هنرکارانو  د 
سنګانیر  د  چې  ښکاري  داسې  کیږي، 
دا  به  کوونکي  ټاپه  بلوک  باګرو  او 
لپاره  کلونو  راتلونکو  ډیرو  د  ډیزاین 

وساتي. ژوندی 

پریا رڼا د فیشن مشهوره لیکواله ده چې په هند 
کې د لویو خپرونو لپاره کار کوي. رڼا اوسمهال 

د سړي مجلې سره غوره ایډیټره ده

په بلوک ټاپه شوې لویې 
ټوټې چې د بخار پروسې 

وروسته د باګرو کلي 
کې لمر ته د وچیدو لپاره 

هوارې شوي



782 0 1 9  |       | | هند ليد        |

فیشن

کار  سره  مونږ  د  چې  لرو  هم  ټیم 
ی��وازې  نه  ک��اران  کسبه  دا  ک��وي. 
ډیزاینونه  ځانګړې  ل��پ��اره  مونږ 
ډیزاین  د  زم��ون��ږ  بلکه  ت��ی��اروي، 

کوي. مرسته  هم ورسره  معلومات 
خپل  په  مونږ  کړه:  اضافه  هغه 
سانګانیري  د  کې  ټولګه  مخکینۍ 
بلوک ټاپه د نورو هنرونو او تجربو 
د  ک��ړل.  یوځای  کې  ټوټه  په  س��ره 
یو ساري کې مو  په  په ډول،  بیلګې 
بلوک  د  کلمکاري  اندراپردیش  د 
جارجیت  وریښمین  په  س��ره  ټاپې 

تکه کې وکاروه. 
داسې  ډیری  چې  کې  جیپور  په 
ټاپه شوي تکې خرڅیږي، ان شاهي 
کورنۍ دې خلکو سره یوځای شوي 

دوه  وساتي.  ژوندی  میراث  دا  چې 
اجمیر  ولسوالۍ  سیکر  د  ډیزاینرانو 
پخوانیو  دباریا  ن��ږدې  ته  ډانټا  او 
وروستیو  پدې  څخه  کورنیو  شاهي 
کیسې  ش��اه��ي  د  ټولګه  خپله  ک��ې 
نندارې  کې  وان��دورا  کې  نندارتون 
جیکریتي  باریا  د  کړ.  وړان��دې  ته 
جیپور،  ډیلي،  نوې  په  چې  سینګ 
د  لري،  دکانونه  کې  اندور  او  ممبی 
1000 لرګیو بلوکو زیرمه لري، او 
کې  کور  خپل  راهیسې  کلونو   20 د 
هنرکارانو   53 د  کې  جیپور  دننه، 
لګوي.  ټاپې  ب��ان��دې  تکو  پ��ه  س��ره 
خپل  د  چې  غواړم  زه  وایي:  سینګ 
ژون��دی  کسب  ځانګړي  دا  هیواد 
هلکان  ځ��وان  همداراز  زه  وساتم. 

د کیڼ څخه د ساعت په دوران 
برابر: سیمه ایز کسبه کاران 

جیپور ته نږدې په ډیر احتیاط، 
السې ټاپو سره په تکو باندې 

ښکلي ډیزاینونه جوړوي، دلته 
لیدل شوی ډیزاین د راجستان 

پړانګانو الهام اخیستی، یو بهرنی 
سیالنی د باګرو یوه السي بلوک 

ټاپه کولو ورکشاپ کې ګډون 
کوي، د خټې مخلوط سره ټاپه کول 

یو دودیز عمل دی، چې ښکلو 
ټاپو ته د هغوی ښایسته بدلیدونکی 

رنګ ورکوي
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سور  په  او  کیږي  یوځای  سره  بل  یو 
د  هغه  د  چې  وایي  مهاجان  بدلیږي. 
وایي:  هغه  دی،  راز  یو  استعمال  خټې 
ښکاره  نه  ته  خلکو  م��واد  خام  مونږ 
رنګ  هم  حرارت  راز  همدا  او  کوو. 
سانتي  درجو   40 په  اوړي  د  بدلوي. 
 6 ژمې  د  رنګ  شوی  ټاپه  کې  ګ��راد 
درجه سانتي ګراد کې ټاپه شوي رنګ 
ایز خلک وایي  توپیر لري. سیمه  سره 
اوبه  تازه  ډول  دوامداره  سنګانر  چې 
کولو  ټاپه  د  کوونکو  ټاپه  او  لرلې، 
اخیسته.  ګټه  ورڅخه  لپاره  مینځلو  او 
مخ  اوبو کمښت سره  د  باګرو چې  خو 
ټول  دا  کاروله.  خټه  کوونکو  ټاپه  وه، 
څخه  یوبل  د  ټوټه  هر  عناصر  طبیعي 

توپیر جال کوي. په 
په  ګاتم  اشا  ډیزاینرې  مشهوره  د 
ټول شویو ټوټو کې هم ورته ویاړ لیدل 
کیږي، چې پلورنځۍ یې نوې ډیلي کې 
ګانو،  ساری  شوي  ټاپه  ښکلو  د  او  ده 
ده.  ډکه  څخه  انارکلیو  او  لهنګاګانو 
او  ګپتا  اشا  همکاري  زوی  او  مور  د 
څخه  راجستان  د  کمپنۍ  دا  ګپتا،  ګاتم 
52 کارکوونکو ته د کار زمینه برابره 
کړې. ګاتم وایي: مونږ د ښکال یو لوی 

په زړه پورې انداز سره ان سیمه ایزې اوبه په کافي ډول د ټاپو په 
وروستیو پایلو پوره اغیز لري. په سانګانیر کې اوبه تیاره رنګ ورکوي 

او باګرو سور-رنګه رنګ ورکوي

یو ماډله چې د بلوک ټاپو 
سره په ښکلې رنګونو 

ډیزاین شوې کرته اغوستې 
نندارچیانو ته ښکاره کوي



سنګانیر چاپ  د  ډولونه  عام  ځینې 
کې کارول کیږي چې ګالب ګالن، 
ِد  لمرګالن،  د  غ��وټ��ۍ،  ګالنو  د 
ګالن،  بهار  همیشه  ګالن،  غاټول 
د ګالنو په څیر نقشونه او د ګالنو 
غوټۍ چاپونه لري. د باګرو تکې په 
عام ډول په ابي رنګه ځمکه باندې 
نامتو  ډوله  دوه  او  کیږي،  کارول 
چاپونه لري: ډبرو او سیالي باګرو 
کې  چاپ  باګرو  سیالي  د  چاپونه. 
کارول  سره  رنګونه  زیړ  او  تور 
ځانګړي  بیا  کې  ډبرو  او  کیږي. 
لږ  چې  کې  کارول  رنګ  مقاومتي 

شانته بې رنګه وي.

د سنګانیر 
احساسونه
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ډیلي  نوي  د  او  راجستان  د  سره  ټاپو 
هغه  خو  اغوستل.  کورنیو  شاهي  مغل 
پښیماني ښکاره کوي لکه څنګه چې دا 
اړتیا  ته  وخت  او  کارګر  ډیر  تخنیک 
یو  وکړ چې  پیل  پکار  پرنټرونو  لري، 
کوي  ټاپه  برخه  ډیره  تکې  د  وار سره 
مخه  ته  پرنټرونو  کمپیوټري  خلکو  او 

کړه.
ډیر خوښ  ډیزاینرانو  د  دود  دا  نن 
دی او په بیالبیلو رنګونو او تخنیکونو 
ترڅو  ک��وي،  تجربې  ورب��ان��دې  س��ره 
ښکال  دک��ور  او  لیکې  فیشني  نوښتې 

جوړه کړي.
مهاجان، چې د هند لوی ښارونو او 
ان د امریکا بازارانو ته پیرل کوي. د 
ټاپه شوې جامې  بلوک  نارینه  او  ښځو 
د 62 کلونو راهیسې جوړوي. مهاجان 
ټاپه کوونکي  وایي: په دې تخنیک کې 
یو مربع شکله د بوټانو قطی اخلي چې 
نیم د اوبو ډک وي، او یو اوږده ټوټه 
چرم اخلي چې په هغه باندې څو کتاره 
ټوټي کیږدي ترڅو ښه ډبل شي. او بیا 
هغه ته د خټې، جست او رنګ مخلوط 

ورکوي.
هغه اضافه کوي چې: مونږ د خټې 
سره ټاپه لږو، او کله چې دا کار وشو 
بیا  او  ورک��وو،  ح��رارت  ته  تکې  بیا 
ورڅخه  خټه  او  رنګ  چې  مینځو  یې 
بدلیږي – یعنې که  لرې شي، نو رنګ 
سور  غ��واړو  مونږ  او  وي  تکه  توره 
رنګ  او  جست،  خټه،  ورک��ړو،  رنګ 

پورته څخه الندې: یو ساري 
چې د ډیزاین څو تخنیکونو 
څرک ورکې لیدل کیږي، د 
اشا ګاتم په پلورنځۍ کې په 
نوې ډیلي کې نندارې لپاره 
ځړول شوې، په جیپور کې 

یو هنر کار د لرګیو په بلوک 
ښکلي ډیزاینونه حک کوي، 

د بیالبیل ډیزاینونو ځینې 
بیلګې چې په احتیاط سره د 
السي بلوک ټاپه کولو وخت 

کې کارول شوي
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 30 څخه  جیپور  د  چ��ې  ب��اګ��رو 
ارزښتناکه  دی،  پروت  لرې  کیلومتره 
کورونو  د  چې  دی،  ښارګوټی  هندي 
نه  یې  دروازې  او  لګیږي  باد  سر  پر 
یوې  د  ګاونډیان  هلته  او  کیږي  تړل 
هغه  خو  کوي.  ژوند  څیر  په  کورنۍ 
څه چې په باګرو کې تر سترګو کیږی 
چې  ده  ښکال  رنګارنګه  ټ��وک��رو  د 
ښایسته  ورباندې  کوڅې  او  کورونه 
شوي او د دې ټوکر ښکلی سیوری او 
دیوالونو څخه ځړند  او  بامونو  د  چاپ 
د  د  دا  ش��ي.  وچ  ته  لمر  ترڅو  وي، 

بلوک چاپ مشهوره  هند السي 
مرکزي  دچ��اپ  ب��اګ��رو  دود، 
ورکشاپونو  دلته  دی.  ځ��ای 
په  غړو  ټولنې  چپا  د  چې  کې 
تخنیک  د دې  کورنیو کې دي، 
او  کتان  دوی  دی،  روان  کار 

کله وریښمین ټوکر په الس حک شوي 
دا  کوي،  ټاپه  باندې  بلوکونو  لرګیو 
کیږي،  غوټه  کې  رنګونو  په  بلوکونه 
دا یو 300 کلن هنر دی چې د نیکونو 
ورته پاتې دی. دې ته ورته هنر په بل 
کیږي  ک��ارول  کې  ښارګوټي  کوچني 
لرې  کیلومتره   30 څخه  باګرو  د  چې 

پروت دی.
نیکي  ډیزاینره  فیشن  میشته  ډیلي 
ډیر  ک��ې  برخه  هنر  د  چ��ې  مهاجان 
موسم  په  اوړي  د  وای��ي:  ک��ړی،  کار 
ښکلي  د  تکې  نرمې  کتان  د  دا  به  کې 

د باګرو ټاپو ته د GI )جغرافیایي نښه( 
ورکړل شوه چې په هغه کیفیت او مشخصي 
داسې ټاپه یو جغرافیایي بنسټ ته اړتیا لري

 یو کارکوونکی په 
احتیاط سره په یوه 

کورني ورکشاپ کې 
په ساري باندې ښکلي 
ډیزاین ټاپه کوي، چیپا 

مهوال، په باګرو کې 
دچیپا ټولنې مرکز
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هندي ډیزاینران د بلوک ټاپه کولو پخواني کسب ژوندي کولو لپاره نوې الر پرانیزي 
او دا په نوي ډیزاین او تولید کې کاروي، او ورسره مرسته کوی چې د راجستان د 

کلیو فرهنګي میراث وساتي

د بلوک
ټاپه کولو هنر

لیکواله: پریا کماري رڼا

د ماډالنو ورزشي کالي چې د بلوک ټاپو 
سره ډیلي میشته ډیزاینرې نیکي مهاجان 

لخوا ډیزاین شوي په یوه فیشني نندارتون 
کې نندارې ته وړاندې شو



سوراب یوه جایزه ګټونکی انځور اخیستونکی او 
نوښتګر مشوره ورکوونکی دی. د کلونو راهیسې، 

د نیکمرغه 500 کمپنیو، فلم جوړونکو، او او 
مشهوره NGO ګانو سره د نړۍ په ګوټ، ګوټ کې کار کوي چې 

هغه ټوله نړۍ کې خپور کړي او نندارې ته وړاندې کړي دي.
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ځل  یو  او  واخیستل.  مې  انځورونه 
یې د سالم عالج غونډې ته د ګډون 

وبللم. لپاره 

کیدل په کراره 
ته  اروویلي  زه  چې  دې  له  مخکې 
ورسیږم. زه اندیښمن وم. خو په څو 
ورځو کې، زه د یو جال ژوند سره 
اوسیدنکو  د  مې  به  کله  ش��وم.  بلد 
ونې  ک��ې  سیمه  ځنګل  سدنا  س��ره 
خپل  هغوی  چې  به  کله  او  کښینولې 
هغوی  د  ما  کول،  کارونه  ورځیني 
کې  اروویلي  په  ایستل،  انځورونه 
ژوند  د  زما  وخت،  شوی  تیر  زما 
زړه  په  وه.  تجربه  غ��وره  ترټولو 
پایداره  هغه  د  چې  ده  دا  ېې  پورې 
ګټه  اوسه  تر  څخه  اوصولو  ژوند 

ارویلي کې مې زده کړي.  په  اخلم چې 
زه د خپل ورځني ښاري ژوند کې، زه 
خپل تولید شوی کاربن په ښه ډول چک 
او  کارولو  ترانسپورت  عامه  د  کوم، 
دې  تر  نیولی  څخه  استعمال  پالستیک 
په  زه  مینځم،  الس  په  جامې  خپلې  چې 
په  تړاو  خپل  چې  شوم  پوه  ډول  پوره 
اتومات ماشینونو کم کړم. کیدای شي د 
کې  کنج  پروت  لرې  دې  په  هندوستان 
د ټولې نړۍ ستونزې حل موجود وي!

د کیڼ څخه د ساعت په دوران 
برابر: سیمه ایزې ښځې ایږدن 

راټولوي چې بیا یې د تازه ډوډۍ 
پخولو لپاره کاروي، یوه پخوانۍ 

بادې ژرنده چې اوس د اوبه 
کولو لپاره اوبه پورته کوي، 

نړیوال کور، په اروویلي کې د 
داوطلبانو او نوي کارکوونکو 

لپاره یو ځای، د اروویلي د 
جوارو شنه پټي د دوامداره او 

عضوي کرنې تخنیکونو یوه بله 
بیلګه ده.

73
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شته.  کې  فعالیتونو  دې  هم  کول  پاکټ 
یو کس کولی شي چې اداري برخو کې 
بیرون  ما غوښتل چې  وکړي،  کار  هم 

په فارم کې کار وکړم.

د صابون جوړول
صابون  خپل  د  میکنزي  ورځ  ی��وه 
ته  مونږ  ویوړلو چې  ته  ځای  جوړولو 
لرونکی  موخې  څو  موادو  عضوي  د 
صابون وښي چې دې فارم کې کارول 
پروسه  دا  م��ون��ږ  چ��ې  هغه  ک��ی��ږي. 
پوټکې  لیمو  د  ویل:  ویې  کوله  تشریح 
درې برخې کاروي، یوه برخه جګري 

او لس برخې اوبه. دا مخلوط د ورځې 
او په یخ ځای کې  یو ځل ښه ښوروي 
پریښودل  لپاره  اونیو  دوه  د  ساتي.  یې 
د  بیا  او  ورس��ی��ږي.  ښ��ه  چ��ې  کیږي 
)لس  مقدار  برابر  اوبو  دانو  صابون 
تدریجې ډول  په  برخې( اضافه کیږي. 
او  بدلیږي  باندې  په صابون  دا مخلوط 
کولو  حمام  د  ان  او  جامو  ظرفونو،  د 

کیږي. کارول  لپاره 
پای  مې  کار  چې  هغې  له  وروسته 
شاوخوا  ارووی��ل��ي  د  زه  ورس��ی��د،  ته 
اوسیدونکو  ځای  هغه  د  او  وګرځیدم، 
هغوی  د  او  وک��ړې  خبرې  مې  س��ره 

په اروویلي کې لمریزه 
پراخه  په  ټکنالوژي 

کچه کارول کیږي، او 
ترټولو غوره کار یې 

دی،  پخلنځی  لمریز 
چې د ورځې شاوخوا 

1000 خوراکه 
یو  پخلنځی  برابروي. 
لمریزه کاسه کاروي 

چې د سلګونه اینو 
اخیستلو  په ګټه  څخه 

د لمر رڼا حرارت 
لیږي. ته  اخیستونکي 

لمریزه 
ټکنالوژي

تر ټولو اسانه الر چې خپل ځمکه د اقلیم بدلون څخه وساتو د سیمه ایزو 
کرلو شوی خوړو استعمال دی او باید د ویجاړې څخه مخنیوی وکړو، د 

صنعتي کرنې څخه ډډه وکړو

یو اوسیدونکی د 
سهار فصل ټولولو 

وروسته میز تیاروي
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په  چې  وکړ  اغیز  ډیر  ما  په  فلسفو 
فوکواکا  طبیعي ډول یې کرنه کوله. 
لپاره  کرلو  د  چې  و  باوري  دې  پر 
چې  وای��ی  هغه  ک��وئ،  مه  هم  هیڅ 
مونږ  او  دی  تیار  خپله  په  طبیعت 
یې د ښه والي لپاره هیڅ نشو کولی.
په ارویلي کې د 25 کلونو ژوند 
هغه  هم  څه  )که  میکنزي  وروسته 
د  نن  دی(  خوښ  نامه  په  کریشنا  د 
بنسټ  فارم  یوازیتوب  جریبه  شپږ 
هغه  یادیږي.  نامه  په  ایښودونکي 
خبرې  ژب��ه  ټامیلي  روان��ه  په  چې 
او  ښځه  ټامیلي  چ��ې  ووی��ل  ک��وي 
هم  یې  دا  او  ل��ري،  ماشومان  دوه 
د  فارم کې  په  یې  وویل چې څرنګه 

اچولې. پکار  مفکوره  دومداره 

په کار کې ژوند
بجې  اته  سهار  د  لپاره  داوطلبانو  د 
بجې  شاوخوا 21  او  کیږي  پیل  کار 
ورځ  یوه  هره  ما  رسیږي.  ته  پای 
لپاره  ساعتونو  څلور  د  وروس��ت��ه 
داوطلبان کولی  داوطلبانه کار وکړ. 
په  وي  خوښه  یې  چیرته  چې  شي 
فارم، قهوه خانه یا دننه کار وکړي. 
دي،  رخصت  ورځ��ې  پای  اون��ۍ  د 
داوط��ل��ب��ان��و ت��ه ښ��ودل ک��ی��ږي چې 
ورته  اوبه  وکري،  تخمونه  څرنګه 
لپاره  خوړو  یې  څرنګه  او  ورکړي 
تولید  د  لپاره  ب��ازار  د  ک��ړي.  ټول 

د خوړو واټن
مونږ باید په دې فکر وکړو 

چې زمونږ د خوراک 
خواړه د څومره لرې ځایه 

راځي. څومره چې یې 
واټن لرې کیږي د انتقال، 
ساتلو او ... سره هومره 

ډیره چټلي جوړوي، 
هومره ډیرو سرچینو ته 

اړتیا لري )چې دا خواړو 
لپاره موټر تیار کړي ترڅو 
ولیږول شي( او داسې نور.

ارزښت ایکولوژیکي 
لوړ  نباتات  ځینې 

لري  ایکولوژیکي ارزښت 
– پرته د مضر کیمیاوي 
پارو ګانو وده کوي، او 

نباتاتو  خپل شاوخوا نورو 
ته زیان نه رسوي او پرته 

د ډیر ساتلو وده کوي.

د پایدارۍ څخه 
ډیر څه

د کیڼ څخه ښي لور ته: یو 
داوطلب ممپلي پاکولو کې 

د پخلنځي کارکوونکو سره 
مرسته کوي، د ماشومانو 

یو ګروپ د یوازیتوب فارم 
په ورکشاپ کې د طبیعي 
صابونو په جوړولو کې 

ونډه اخلي
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سره  پوښتنو  مسلسلو  څو  د  سمدالسه 
کومه  له  به  ډوډۍ  ستا  چې  شوم.  مخ 
او  کرلي  چا  چې  پوهیږي  ته  کیږي؟ 
په کرلو کې یې کیمیاوي توکي کارول 
ستاسې  پوهیږئ چې  تاسې  کنه؟  شوي 
ته  ځای  بل  ځایه  یو  له  څنګه  خواړه 
وړل کیږي او څرنګه ساتل کیږي؟ دا 
لونګۍ  چې  وکړې  سړي  یوه  پوښتنې 
په  بزګرانو  هندي  د  او  وه  سر  په  یې 
څیر و. هغه انګریزی و خو د اروویلي 
د  چې  شوی،  بدل  میکنزي  کریشنا  په 

ایښی،  هم  یې  بنسټ  فارم  یوازیتوب 
کرلو  عضوي  د  کې  ارویلي  په  چې 
هغه  چې  وایي  میکنزي  دی.  پروګرام 
 19 په  ته  ارویلي  څخه  انګلستان  د 
ښوونځۍ  خپلې  د  او  راغلی  کې  کلنۍ 
څخه  درس��ون��و   – پ��ارک  ب��روک��وډ   –
راغلی  لپاره  کولو  ساده ژوند  اغیزمن 
او  فلیسوف  هندي  د  ښوونځۍ  دا  و. 
لخوا  مورتي  کریشنا  ج.  ښوونکي 
جوړه شوې. میکنزي وویل: د جاپاني 
فوکواکا  مسانوبو  ماسټر  او  بزګر 

دا چې د طبیعت منځ کې خاورې ته 
نږدې ساعتونه کار کوې، او په ورته 

وخت کې پر دې پوهیږې چې بیرته 
خپل ځمکې سره مرسته کوې تر ټولو 
غوره احساس او د ارامښت تجربه ده

پورته: متریمندر – د ارویلي 
شاوخوا ترټولو په زړه پورې 

ځای دی

پورته: کریشنا، چې د 
انګلستان څخه اروویلي ته 
تللی، د 6 جریبه یوازیتوب 
فارم بنسټ ایښودونکی دی
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کري.  خواړه  خپل  د  خپله  په  هغوی 
بریښنا  لمریزه  د  اړتیایوې  خپل  او 
فاضالت  خپل  او  ک��وي.  پ��وره  څخه 
هیوادونو   50 د  کوي.  سایکل  بیرته 
ټولنه  نړیواله  شوې  ج��وړه  دا  څخه 
بشپړه  په  سره  بل  یو  او  چاپیریال  د 
د  لري.  ژوند  سوکاله  او  ارام  توګه 
ښکلی  یو  اروویلي  لپاره  سیالنیانو 

ژون��د  پ��ای��داره  خلک  چ��ې  دی  ځ��ای 
پوډچیري  د  چې  دښته  هغه  او  کوي، 
منځ  ایالت  ناډو  ټامیل  او  سیمې  متحده 
بیرته  سره  زیار  خپل  په  ده،  پرته  کې 
ازادي  د  چې  دوی  ک��ړې.  راژون��دۍ 
اروبیندو  سري  فلیسوف  او  جنګیالي 
ژوند  د  اخیستی،  اغیز  څخه  مور  او 
باور دلته په داخلي ارامي او د ذهنی، 
لري.  اړه  یووالي  په  چاپیریال  او  بدن 
په پایله کې، د پایداره او شین ژوندون 
لپاره د بشپړې ټولنې یو ښکاره ټولنیز 

لري. شتون  یووالی 
اوسیدونکي  ډول��ه  دوه  ارووی��ل��ي 
او موقت. یو څوک کولی  دایمي  لري: 
شي چې د یو ورځ سیل لپاره راشي او 
یا په ښارګوټي کې د ورځیني کارکولو 
د  ما  پاتې شي.  لپاره  د ډیر وخت  سره 
د  ډول،  داوطلبانه  په  لپاره  ورځو   32
ټولنه کې کار وکړ. په  فارم  یوازیتوب 

فارم یوازیتوب  د 
د ی��وازی��ت��وب ف���ارم ت��ه پ��ه رس��ی��دو 

کیڼ خوا: یو اوسیدونکی 
د شین پاپیا )هندي میوه( 

ټولولو کې مرسته کوي

الندې: یو اوسیدونکی د 
فصل ټولو په حال کې 

چې ټول داوطلبان په ګډه 
کار کوي ترڅو د پخلنځي 

لپاره یو څه ټول کړي
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اروویلي په سویلي هند کې یو نړیوال ښارګوټی دی او اوسیدونکي 
یې د کلونو راهیسي پایداره ژوند کوي. او دا کیدای شي د نړیوال 

اقلیمي بحران حل الره هم وي

یو ښکلی شین ځای
لیکواله: سوراب نرنګ

په اروویلي کې د 
چاپیریال سره ملګري 
کوټې د طبیعي موادو 

څخه جوړې شوي چې 
سیمه ایزه سرچینه لري
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د سونبیل جهیل
د اسام په کارینګنج ولسوالۍ کې 

موقعیت لري، سونبیل )یا شون بیل( 
د ایالت یو ترټولو پراخه لمدو ځمکو 
څخه ده. د دې جهیل ځانګړیتوب دا 
دی چې د ژمي په موسم کې، اوبه 

کوچنیو جهیلونو او کروندو ته د شولو 
لپاره تاووي.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی: د ایالت 
پایتخت ډیسپور د دې جهیل څخه 
326 کیلو متره )نږدې د موټر نه 

ساعته( واټن لري.
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د رودراساګر جهیل
د تویجیلیکما په نامه هم یادیږي، دا په 

تریپورا کې موقعیت لری او دې سیمې ته د 
دومداره استمال او ساتلو لپاره ملي ارزښت 
ورکړل شوی. په زړه پورې بڼه یې نیرمحل 

دی، یو ښکلې ماڼې چې د جهیل شمالي 
غاړه کې ودانه شوې، چې تریپورا شاهي 

اوړي اوسیدونکو لپاره د اوسیدو ځای وي.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی: دا جهیل په 
میالګر کې موقعیت لري، چې د تریپورا 
پایتخت، اګرتاال څخه 53 کیلومتره لرې 

پروت دی )په موټر کې د یو ساعت څخه 
لږ ډیره الر ده(.

پداسې حال کې چې شمال ختیځ د خپل موزیک، دود او فرهنګ لپاره په پراخه 
کچه پیژندل کیږي – خو ارامه جهیلونه یې په ریښتیا سره مرغلرې دي
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د ګورودونګمار جهیل
په سیکیم کې د بحر سطح څخه 

17800 فوټه ارتفاع کې پروت دی، 
د نړۍ ترټولو لوړ جهیل دی. د ګورو 
پډما-سمبوا په نامه نومول شوی، چې 
ویل کیږي د تبتي بودایزم جوړونکی 
و، سیمه ایز خلک او سفر کوونکي 

یې یو شان احترام کوي.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی: دا 
جهیل د ایالت پایتخت ګنګټک څخه 

اته ساعته )نږدې 187 کیلومتره( 
لرې پروت دی.
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د چاندوبي جهیل
په آسام کې موقعیت لری، دا ښکلی 

جهیل په سیمه کې د ګارو تپو په 
پیل کې پروت دی. داسې ویل کیږي 

چې دې سیمه کې د زلزلې له امله 
جوړ شوی، د چاندوبي غاړې په ډک 
ځنګلونو پوښل شوې چې ارامه کلیو 

او د سیمه ایز حیواناتو کور دی.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی: د ایالت 
پایتخه ګواټي څخه 46 کیلومتره )د 

موټر دوه ساعته( لرې پروت دی
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داوکي
د داوکي ښارګوټی په میګالیا کې د اومنګاټ سیند په غاړه 
کې پروت دی، دې سیند ته د داوکي سیند هم وایي. که څه 

هم جهیل نه دی خو بیا هم د دې سیند ښکال، پاکې اوبه لکه د 
زمرد په څیر شنې د دې ارزښت لري چې یادې شي.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی:  داوکي دوه نیم ساعته په موټر 
کې )83 کیلومتره( د ایالت پایتخت شیالنګ څخه واټن لري.
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د لوکتک جهیل
مویرنګ ته نږدې منیپور کې موقعیت 

لري، د کیبول لماجو ملي پارک 
برخه ده، چې په نړۍ کې یواځینی 

معلق ملي پارک دی. ماهی نیونکي 
د فومډیس په نامه معلق جزیرو کې 
ژوند کوي، او د فومسنګز په نامه 

کوټې ځانګړې منظره لري.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی: د 
ایالت پایتخت امفال څخه جهیل ته دوه 
ساعته د موټر الره )52 کیلومتره( ده.
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د تسومګو جهیل
د چانګو جهیل هم ورته وایي، 

دا په ختیځ سیکیم کې د یخبندان 
یو نادر جهیل دی. دا جهیل چې 
د ژمي په اوږدو یخ وهلی پاتې 

کیږي او په پسرلي کې بیرته 
ژوندی کیږي، شاوخوا یې ورسره 
ګالن غوړیږي، سیمه ایزو خلکو 

لپاره مقدس جهیل ګڼل کیږي.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی: 
د ایالت پایتخت ګنګټونک 38 

کیلومتره )90 دقیقې د موټر الره( 
د جهیل څخه واټن لري.
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سنګستار تسو
د شونګا-تسر جهیل په نامه هم یادیږي او اوس ورته د مدوري جهی هم 

وایي، دا د ارونچل پردیش ایالت د تاونګ ولسوالۍ تر ټولو مشهوره د 
اوبو ډنډ دی. دا جهیل د 1950 کال زلزلې وروسته د سیالبونو او شاوخوا 

په واورو پوښل شوو غرونو د اوبو په وسیله جوړ شوی دی.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی: تاونګ د ایالت پایتخت ایتاناګر څخه یو 
ورځ )448 کیلومتره( سفر لري.

د اومیام جهیل چې په سیمه ایز ډول ورته باراپاني وایي، په میګالیا 
کې ترټولو لوی مصنوعي جهیل دی
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د اومیام جهیل
د اوبو دا ښکلی ډنډ چې په سیمه 

ایزه ژبه ورته باراپاني وایي، 
د ایالت ترټولو لوی مصنوعي 
جهیل دی. د جهیل په غاړه د 

اومیام ورزشي کامپلکس دی، 
چې سیالنیان او لیدونکي د اوبو 

لوبې کولی شي.

د سفرکوونکو د پام وړ ټکی: 
دا جهیل د ایالت پایتخت شیالنګ  
څخه د ګواهاتي – شیالنګ لوی 

سړک پر سر یو ساعت موټر 
کې واټن )17 کیلومتره( لري.
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د هندوستان ترټولو په زړه پورې او ښکلي جهیلونه په شمالختیځ سرحدونو کې پراته 
دي. تاسو د ښکلو چمنونو سیل کوئ ترڅو چې د اوو ایالتونو تیریږئ او د سیمې تر 

ټولو ښکلو جهیلونو او د هغوي نیک سلوکه اوسیدونکو ته رسیږئ

د اوو خویندو رازونه
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موناف کپاډیا د بوري پخلنځي د خوړو رئیس 
Chief Eating Officer( CEO( دی، دا 

پخلنځي په کورني سټایل 41 کسانو ته خوندور او مزه داره شپږ 
برخې خواړه ورکوي. موناف د خپل خوښې خوړو هنر لپاره د خپل 

څلور نیم کلنه انالین تجارتي وظیفه پریښوده.

بشقاب  په  چې  دې  له  وروسته 
په  بیا  ش��ي،  کیښودل  خ���واږه  ک��ې 
)ورون(  ران  قیمتی  کې  مسال  سره 
راوړي – د وزې یوه پښه، چې دوه 
ورځو لپاره په مسالو کې اخته شوي 
وي. دا کار په بوري خوړو کې عام 
باوري  باندې  پخولو  کراره  په  دی، 
اوږه  او  زنجبیل  په  ورون  دا  دي. 
د  او  کورکمن  زی��رې،  دڼیا،  د  کې 
کیږي.  اخته  سره  پوډر  مرچو  سور 
هم  بیا  شي  تیار  چې  دې  له  مخکې 
کې  مستو  په  لپاره  ساعتونو  څو  د 
باندې  اور  تیز  په  بیا  او  کیږي  اخته 
ښه  یې  غوښه  ترڅو  کیږي  کیښودل 
نرمه شي او په خوله کې اوبه، اوبه 
سره  دڼیا  او  چپس  کچالو  د  بیا  شي. 
په قابونو کې د خوړلو لپاره کیښودل 

کیږي.
خوږو  دوه  یا  یو  د  کې  پای  په 
اصلي  یا  جامن  وروس��ت��ه،  خ��وړو 
خ����واړه خ����وړل ک��ی��ږي. چ��ې په 
)وریجې  بیریاني  ډم  د  ډول  معمولي 

سره  الوګانو  د  چې  وي  غوښه(  او 
په  هندوستان  د  وي.  ش��وې  پخه 
د  کې  هیواد  متنوع  او  پراخه  شان 
چې  شته،  ډولونه  شمېره  بې  پخلي 
زړه  په  ډیر  څخه  بل  د  یې  یو  هر 
پورې وي. په دودیز ډول د خوراک 
تیارول مونږ ته د فرهنګ یوځایوالي 
کورنۍ  ملګرو،  د  راکوي.  احساس 
یو  شریکول  قاب  د  سره  اشنایانو  او 
احساس  قوت  او  والي  ښه  د  ته  چا 
په  چې  باسي  اړ  مونږ  او  ورک��وي 
پریږدو  توپیرونه  خپل  د  ډول  غوره 
مخکې  سره  یووالي  او  مینې  د  او 

والړ شو.

 TBK ما د بوري پخلنځی
پیل کړ ترڅو د بورا ټولنې 
دودیز رواجونه او خوندور 
خواړه وساتم چې زما مور 

یې پخوي او خلکو ته زمونږ 
د بشپړ خوړو او غني میراث 

په اړه خبرداری او زده 
کړه ورکوي. په دې کورني 
خوراکي تجربه کې زمونږ 
پام په کیفیت وه نه کمیت. 
اوس څوک نشي کولی په 

بوري پخلنځي کې یو ځای 
مخکې له مخکې ونیسې بلکه 

غوښتنه به یې کوي!

د هندي بورا ټولنه یو کوچنی 
ګروپ دي چې په شمالي 

امریکا، اروپا او سویل ختیځ 
اسیا کې د بهرمیشتو په 

شمول 5 لکه کسان پیروان 
لری. د هندي بورا ټولنې 

په شمول د منځني ختیځ او 
سویل ختیځ اسیا پاتې شوو 
بورا بشپړ شمیر2 میلیونه 

تخمین شوی دی.

بوري پخلنځی

نړیواله پراختیا

 TBK د کیڼ څخه د ساعت په دوران برابر: مزه داره او خوندوره او اشتهاوره کیمه سموسه، د بالیوډ اداکار ریشي کپور د بوري پخلنځي
کې  د خپل خوراک څخه خوند اخلي، موناف کپاډیا د خپلې مور نفیسې سره
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خواړه

په  خو  استعمالیږي  توګه  په  مبارزې  د 
ځانګړي ډول دې لپاره وي چې زمونږ 
ډوډۍ  اصلي  د  غدې  خوند  د  خولې  د 

فعاله کړي! څخه وړاندې 
خوند  مالګې  د  چې  دې  له  وروسته 
چې  ګڼو  خوندور  یې  مونږ  شي،  وکتل 
خوراک د خوږو وریجو سره پیل کړو 
دان��ې(   100 وریجو  )د  س��ودان��و  چې 
ورته وایي. چې د غوړو )تصفیه شویو 
خوشبویه  دا  پخیږي،  س��ره  ک��وچ��و( 
دود  خاراس-میتاس  ب��وري  د  خ��واړه 
د  خوند  او  مزه  مونږ  چې  څرګندوي، 
لپاره  دې  کار  دا  بدلوو.  سره  خ��وږو 
کیږي چې دوامداره ډول بشقاب بیا ډک 
برخه  هره  خوړو  د  شو  ډاډمن  او  شي 

ښه خوندوره وي!

ډول  پورې  زړه  په  تالونو  بوري  د 
یا سودانو په بل څه بدلوي او یا ورپسې 
زی��ړي،  هګیو  )د  سوفله  یا  آیسکریم 
پنیرو او غوښې ګډ خواړه( وي. او دې 
پسې د پیل کوونکو )یا خاراس( لومړۍ 
کیمه  د  توګه  عادي  په   – مل وي  برخه 
سموسې  غوښې  پسه  د  شوې  سره  پتي 
او  شوې  جوړې  څخه  غوښې  کفتې  )د 
په اوړو کې تاوې شوې او پخې شوې( 
ډیر  خواړ  خپل  مونږ  وي.  هم  قاب  یو 
چې  شوی  ثابت  حقیق  دا  نیسو،  جدي 
کله موسمي بوري ټولنې غړی وګوري 
ډوله  مثلث  شوې  سره  )ښه  سموسه  په 
باندې  د خوندوره سابو او غوښې ډکه( 
یې  بیا  او  اچوي  څاڅکي  یو څو  لیمو  د 
د  تیزاب  لیمو  د  چې  وایي  دا  خ��وري. 

غوښې سره کیدل فعاله کوي.
خاراس چې وخوړل شي، بیا میټاس 
)خواږه( ویشل کیږي او خوړل کیږي.

بورا عقیدي روحاني  د 
دود ریښې د مصر او 

په شاوخوا  یمن څخه دي. 
1567 م هغه ماموریت 

ټولنه  بورا  هندي  چې 
تعقیبوي،  پورې  نن  یې 
په  پخوانیو څخه  د خپل 
یمن کې جال شول او د 
پیل  بورا نوی نظم یې 
کړ – داودي بورا چې 
هندوستان  د  یې  مرکز 
ګجرات دی. د داودي 

بورا روحانیون چې 
ته کډه شول،  کله ممبي 
کوم ځای کې چې سیدنا 
امام( دی  )زمونږ مشر 

او خپل خلک په نړۍ کې 
اداره کوي.

د وختونو 
کیسه

د پورته ښي خوا څخه د ساعت 
په دوران برابر: د پسه ورون 

)ران(، د ډیرو بوري خوړو 
ستوری، مالی خاجه، یوه ښایسته 

خواږه چې له پاسه یې د تازه شیدو 
پیروی وهل کیږي، او خوندور 
ډبه ګوشت په زړه پورې تیاری
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ټولګیوال  یو  وم،  کلن   10 کله  چې  زه 
په  زه  چې  وک��ړه  پوښتنه  راڅخه  مې 
کوم دین یم. ماورته په ځواب کې وویل 
ټولګیوال  یم.  مسلمان  بوري  زه  چې 
یې  پوښتنه  او  شو  کنجکاو  هم  نور  مې 
وکړه چې هغه په څه معنی او ما ویلو 
ته هیڅ نه لرل. زه چې کله هغه ماښام 
هماغه وخت  د  مې  نور  ته الړم،  کور 
په  تاریخ  او  ریښو  ټولنې  خپل  د  څخه 
اړه د خپل مور او پالر څخه په پوښتنو 

وکړ.  پیل 
ما د خپل زلمیتوب ټول دور په دې 
هویت،  زمونږ  ولې  چې  کړ  تیر  سوچ 
دودونه او خواړه ډیرو خلکو ته معلوم 
نه دي. په ځانګړي ډول زمونږ خواړه 
ورته  ډی��ر  س��ره  خ��وړو  ګجراتي  چې 
نیکونه  زمونږ  لومړي  لري، چې  والی 

مسلمانو  نورو  هند  د  او  اوسیدل،  هلته 
ټولنو سره هم ګډ مشهوره خواړه لري، 

خو بیا هم ځانته خوند او نوم لري.
د بوري په ټولنه کې خواړه د میوو 
ورپسې  او  کیږي  پیل  سره  خ��وږو  یا 
بیا  او  کیږي  خوړل  څه  یو  اشتهاوره 
اصلي خواړه خوړل کیږي. بوریان په 
کې  بشقاب  اوسپنیز  پراخه  فوټه   3.5
او  وایي  تال  ورته  چې  کوي  خوراک 
شاوخوا یې )د اوو څخه تر اتو کسان( 
په ځمکه، اوږه په اوږه کښیني. دا یوه 
برخو  څو  به  تال  چې  ده  تجربه  ځایي 
ټوټې  پیزا  د  لکه  ډول(  ایز  )بڼه  ویشو 
او خپل ځانته د بشقاب منځ خوړو څخه 
چې  دې  له  مخکې  یې.  خورو  او  اخلو 
تال راوړل  یو کوچنی  پیل شي،  ډوډۍ 
کیږي چې مرچ او مساله او نمک داني 

)د مالګې قطۍ( په منځ کې لري.
لومړۍ  د خوړو  له دې چې  مخکې 
ناست  شاوخواته  تال  د  پیل شي،  برخه 
او  اخلي  داني  نمک  کشر کس  ټولو  تر 
نورو ته مالګه وړاندې کوي. د مالګې 
وړاندې  پر  میکروب  د  نظر  خوړولو 

الندې: د ډبه ګوشت په 
زړه پورې معاصر تیاری 
– کم پیدا، تازه، د غوښې 

ظرافت چې د بورا 
کورنیو څخه بهر ډیر په 

سخته موندل کیږي

 ښي خوا: خوندور 
لګن نې سیخ – مشهوره 
بوري خواړه چې د پسه 
کفته شوې او اخته شوې 

غوښې څخه تیاریږي
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خواړه

د عادي خوړو خالف، د بوري دودیز خواړه د خوږو سره پیل کیږي. د منځني ختیځ 
او ګجرات خوړو خوندونو او ذایقو څخه اغیزمن شوي بوري خواړه په هندي هاضمي 

برخه کې ځانته پلویان موندلي

یو بشقاب دود )فرهنګ(
لیکواله:  موناف کپاډیا

د پاکي مرغ خوش بویه 
بیریاني. چې د اخته شوي 

چرګ څخه تیاریږي.
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کیڼ خوا: اداکاره تاپسي پان 
)کیڼ خوا( او بومي پدنیکار 
په ساند کې انک کې د تیز 

ویشتونکو چاندرو او پراکشي 
نقش لوبوي

ښي خوا: )د کیڼ خوا څخه( 
هندي اداکاران، انګد بیدي، 

ډیلیجیټ دوسانج او تاپسي پانو 
د سورما فلم اعالن پرمهال، چې 

د هند هاکي لوبغاړي، ساندیپ 
سینګ پرژوند جوړ شوی.

د خوښیو ډک پای
فکتور  ورکونکی  احساس  ښه  ټولو  تر 
پورې  زړه  په  هم  نور  فلمونه  چې  دی 
بریا  مناسبې  د  جوړونکی  هرفلم  کوي. 
په لټه کې وي. خوښي خو د ورزشي فلم 
برخه ده، چې لیدونکي په احساساتي ډول 
چې  کې   2001 په  کیږي.  دخیل  ورکې 
ورزشي فلم – لګان، که څه هم د چا پر 
ووت،  ته  بازار  شوی،  جوړ  و  نه  ژوند 
سینمایي لیدونکو په پای کې خپله خوښي 

په پراخ ډول څرګنده کړه.
د  فلم ج��وړون��ک��ی وای���ي، چ��ې  ډی��ر 
لوبغاړي د ژوند یوه داسې برخه شته چې 

ډیری خلک ورباندې خبر نه وي.
څ��وم��ره ډی��ر ه��ن��دي ل��وب��غ��اړي چې 
لپاره  جوړونکو  فلم  د  ګټي  میدانونه 
بیان  چې  پیداکیږي  کیسې  ډیرې  هومره 

دې  د  دود  فلمونو  ورزشي  د  کړي.  یې 
ښکاره  ننګونې  هغه  چې  ل��ری  ځ��واک 
په  الس  ورس��ره  خلک  ډیری  چې  کړي 
ښکاره  یې  ډول  ښه  په  خو  دي،  ګریوان 
ازاده،  د  لپاره  ارزښتونو  داسې  کوي. 
سره  هڅو  منونکي  نه  ماتې  او  مقاومت 
ورزشي  ښه  دری��ږي.  ترڅنګ  ن��ورو  د 
د  کوي.  یوځای  دواړه  عقل  او  خوند  فلم 
ورزش په ترویج کې هم مرسته کوي او 
د  ورزش  چې  هڅوي  ځوانان  زرګونه 

خپل مسلک په توګه انتخاب کړي.

منیش چاند د انډیا او نړۍ مجلو او انډیا لیک 
شبکې مشر ایډیټر دی، انډیا لیک شبکه یو سایټ 

ده چې په نړیوالو چارو مطلبونه لیکي
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil Dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
Saina Nehwal in this biographical film. 

toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

rashmi rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

Maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach Syed Abdul Rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

Jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

shabash Mithu
This is a biopic of Mithali Raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

abhinav Bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman Abhinav 
Bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

the Pullela Gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player Pullela 
Gopichand has been announced by Fox Star Studios.

Dhyan Chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

Pv sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

Pt usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

Murlikant Petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

د اقبال فلم د بابا سیدیا د ژوند پر هڅو او کړاوونو جوړ شوی، چې د هند لومړي ګنګ او کوڼ کرکټر دی

په لوبغاړو فلم جوړول ډاریکټرانو ته اجازه 
ورکوي چې درې شیان، ډرامه، خوشحالي 
او اتلولي یا اکشن سره یوځای کړي، او د 
دې ترڅنګ ښي پیسې ګټي او لیدونکي هم 

داسې موضوع خوښوي
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کیڼ خوا: راکیش 
اومپراکاش مهرا د خپل فلم 

باګ میلکا باګ پرمختګ 
پرمهال، چې د غوره 

هندي منډه وهونکي میلکا 
سینګ په ژوند جوړ شوی

ښي خوا: پریانکا چوپرا 
دوناس )ښي خوا( د 

المپیک بوکسرې مارکوم 
)کیڼ خوا( د ژوند په اړه 

فلم کې د هغې نقش ولوباوه

هغوی  د  ل��ري.  جذبه  او  عزم  اوچ��ت  خو 
ویا  د  اندهارې،  اجیت  دي.  اړوندې  کیسې 
د  چې  رئیس،  انځورونو  حرکي   18 کام 
داسې  پروژو مالتړ کوي،  هند ورزش څو 
وایي: ماري کوم تر مډالونو ګټلو یوه عادي 
او  وضعیت  هغه  د  لیدونکي  وه.  انجلۍ 
کوښښونه پیژني. او په پای کې داسې هیله 
یوه  په څیر  کوم  ماري  د  که  ته راځي  منځ 
هم  مونږ  نو  رسیږي  ته  بریا  انجلۍ  عادي 

رسیدلی شو. 

نوی خوند
داسې یو بحث هم روان دی چې د هند سینما 
لیدونکو خوند هم بدل شوی او د ورزش په 
هغوی  پرتله  په  فلمونو  نورو  د  فلمونه  اړه 

اوس  وای��ي:  اندهارې  ورک��وي.  ارام��ي  ته 
بالیوډ د رومانس او انتقام پرته نورو کیسو 
او  درل��ود  معیار  یو  مونږ  دی.  کې  لټه  په 
شوي.  معیاري  څو  فلمونو  زمونږ  اوس 
ته  نندارې  هم  بحثونه  هغه  فلمونه  اوس  او 
اوباسې چې په ټولنه کې روان دي. او د هند 
منل شوي ورزش کرکټ هاخوا نور خلک 
بریا  د  څخه  میدان  د  چې  دي  عالقمند  هم 

نورې کیسې واوري.
د باګ میلکا باګ فلم ډایریکټر، راکیش 
شوي  بدل  لیدونکي  وایي:  مهرا  اومپرکاش 
خلکو  وګوری.  شیان  نوي  چې  غواړی  او 
فکرونو  باندني  او  شوې  ډیره  هم  حوصله 
ته ګوري، او د دې کیسه کې نه دي چې چا 

پورې تړلی دی. 
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د هندي کرکټر م.س. ډوني 
)ښي خوا( سره اداکار سوشانت 

سینګ راجپوت )کیڼ خوا(

بینډرا  ابینف  ګټونکي  م��ډال  س���روزرو 
اداک��ار  څرګندیدونکی  کې  فلم  څیره  په 
هرشوردان کپور وایي: د سینما لیدونکي د 
ژوندي اتالنو څخه ډیر څه خوښوي، دا یې 
یو دلیل دی چې د سلمان خان او راجنیکنت 
په څیر ستوري ډیر مشهوره دي، ځکه چې 
فلمونو  خپلو  چې  شوي  پیژندل  داسې  دوی 
عملونه  اوچته  څخه  ځواک  د  انسان  د  کې 
سینما  د  کیسه  دوی  د  چې  کله  نو  ک��وي. 
دوی  د  چې  ده  اسانه  شي  ښکاره  پرده  په 
اتلولي ورڅخه ښکاره شي. اداکاره پارنیتي 
په  نحوال  سینا  اتلې  بډمینټن  د  چې  چوپرا 
کې  سینا  فلم،  ش��وي  ج��وړ  ژون��د 
سینا  وایي:  داسې  هم  څرګندیږي 
په خپل پیغلتوب کې ډیر څه السته 
په ریښتیا  او د هغې کیسه  راوړي 

سره ماته الهام بخښونکې ده.
دی  دا  فکتور  مرستندوی  بل 
لوبغاړي عادي خلک دي  اتل  چې 

مخ کوي، هغه وویل: ورزشي فلمونه داسې 
هرچاته  شخصیت  مخکښ  هغه  د  چې  وي 
معلوم وي، نو که فلم جوړونکی یو ستوری 
د  چې  کوي  مرسته  ورسره  فلم  دا  وي،  نه 

هغه فلم ډیر خلک وګوري.
خلکو  دغو  د  ده چې  هم  دا  یې  ګټه  یوه 
پاتې  انتظار  لپاره  ویلو  د  کیسې  ځانګړې 
کوي  وړان��دې  ته  نندارې  ځان  کیسې  دي. 
تړلی  پ��ورې  چا  هغه  په  یې  پرمختګ  او 
نه  مشهوره  که  دی.  مشهوره  وخته  له  چې 
وي، فلمونه ورسره مرسته کوي چې د دې 
المپیک  د  ووای��ي.  کیسې  اتالنو  ریښتیني 

ښه ورزشي فلم خوند او عقل دواړه یوځای کوي. 
د ورزش په ترویج کې هم مرسته کوي او زرګونه 
ځوانان هڅوي چې ورزش د خپل مسلک په توګه 
انتخاب کړي
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لپاره  انسانیت  ټول  د  کیسه  مبارز  هغه  د 
الهام بخښونکې ده چې د ستونزو سره سره 
یې ځان بریا ته ورساوه. د بریا لپاره د هغه 
پای  په  او  سفر  ډک  کړاونو  د  مندي،  هیله 
کې بریا سره د هغه خوښي ترټولو مشهوره 

کیسه وه.
فلمي  هند  د  ک��ې،  وروس��ت��ی��و  دې  پ��ه 
باګ  ډنګال،  او  فلمونو  ورزشي  د  صنعت 
میلکا باګ، م.س. ډوني: ناویل شوې کیسه، 
او  اظهر  ک��وم،  م��اري  کوله،  تجربه  سره 
دي  فلمونه  ژوندي  هغه  سپورت  د  سورما 
ته  بازار  کط  کلونو  څو  وروستیو  په  چې 
ایستل شوي. د دې پروژو مالي او په زړه 
وهڅول  هم  جوړونکي  فلم  نور  بریا  پورې 

چې دا ډول فلمونه جوړ کړي.

اوچته نمرې
په لوبغاړو فلم جوړول ډاریکټرانو ته اجازه 
ورکوي چې درې شیان، ډرامه، خوشحالي 
او  کړي،  یوځای  سره  اکشن  یا  اتلولي  او 
لیدونکي  او  ګټي  پیسې  ښي  ترڅنګ  دې  د 
د هغه عسکر  داسې موضوع خوښوي.  هم 
یې  ته  فلم چې ورزش  په ژوند جوړ شوی 
 )2012( تومار  سینګ  پان  وه،  کړې  مخه 
ډولیا  تیګمانشو  ډایریکټر  فلم  دې  د  او 
وایي: ورزشي فلمونه غوره لهزې لري. د 
ډاریکټر لپاره اسانه ده چې یو کس انتخاب 
ورزش  سخت  چې  وښایي  ته  هغه  کړي، 
وکړي او د وطن مینه ورسره اضافه کړي 
نو یو غوره فلم ورڅخه تیاریږي. او د دې 
ته  فلمونه  ورزشي  خلک  ولې  چې  اړه  په 

څومره ډیر هندي لوبغاړي چې میدانونه ګټي د فلم جوړونکو لپاره 
هومره ډیرې کیسې پیداکیږي چې بیان یې کړي

رنویر سینګ )کیڼ خوا( 
په پوره ډول تیار دی چې 
د هندي کرکټ اتل کاپیل 
دیف )ښي خوا( په ژوند 
فلم جوړ کړی او هغه د 

بریا څخه ډک سفر نندارې 
ته وړاندې کړي
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په لوبغاړو فلم جوړول سرګرمونکی، الهام بخښونکی او اړوند کار دی. نه یوازې چې 
لوبې ترویجوي بلکه نه پریګدي چې اتل لوبغاړي د هیره وایستل شي.

لیکواله: آرتي کپور سینګ

د لوبې تمثیل
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باولي )زینه لرونکي کوهیان(، یوازې د 
اوبو اخیستلو لپاره نه بلکه په اوړي کې د 

ټولنیزو غونډو ځایونه هم و

47

باید پوه شو چې د وسطي پیړیو ډیری د اوبو 
زیربنا د ځمکې الندې اکویفر له الرې یو بل 
سیمه  هغه  په  څخه  چټلتیا  یو  د  نښتي.  سره 
ټول اغیزمن کیږي. او په همدا ډول که مونږ 
په  نو  کړو  پاکه  څا  لرونکي  زینه  یا  څا  هره 

شاوخوا اوبو مثبت اغیز پریخودلی شي.
که مونږ یوه زینه لرونکي څا بیرته د اوبو 
څخه ډکه کړو، شاوخوا څو نورو څاګانو کې 
هم اوبه پیدا کیږي. همداراز که وکوالی شو په 
بیرته ډکولو کوهیان  اوبو  د  ستراتیژیک ډول 

اکویفرونو سره  د ځمکې الندې  کیندو، چې  و 
الندې  ځمکې  د  ښار  هر  د  مونږ  دي،  وصل 
لوړوالي کې مرسته کولی شو. نن  اوبو سطح 
دی،  مخ  سره  کمښت  اوبو  د  هندوستان  چې 
څاګانو  لرونکو  زینه  د  چې  شو  کولو  مونږ 
دودیز عقل ښکاره  یو څه زده کړو چې  څخه 
توګه  په  الرښ��ود  یو  ساتلو  اوب��و  د  او  کوي 
عمل کوي. دا یې وخت دی چې مونږ پخواني 
کړو  یوځای  سره  تکنالوژي  نوي  د  میتودونه 

او په ګډه خپله ځمکه وژغورو.

پورته: د ډابي کوند، په 
راجستان، بوندي کې ترټولو 

لویه زینه لرونکې څا

ښي خوا: ګنډک کې باولي 
د نوې ډیلي په مهراولي کې 
د 61مې پیړۍ زینه لرونکې 

څا ده.

ویکرم جیت سینګ روپرای یو پوهنیز روزونکی او د 
میراثي اثارو فعال دی. هغه د شمالي هند پخواني اثار لټوي 

ترڅو د هیواد غنی میراث ته پرمختګ او وده ورکړي. 
هغه په څو ښوونځیو کې د میراثي اثارو البراتوارونو 

بنسټ ایښی، او ډیری وخت ځوان زده کوونکي روزي چې د خپل تیروخت او 
تاریخ ته د نوې درینڅې څخه وګوري.
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لرګیو  د  پخوا کیندونکو 
څرخ جوړوه او د ځمکه 
په سر یې هغه ځای کې 

کیښود، چې هلته یې کیندل 
کول. او بیا یې کیندلو 

باندې پیل کاوه، په کراره 
چې کنده جوړیده، څرخ 
یې الندې کیښود. او په 

سر یې ورته یا بل څرخ 
کیښود یا یې تیږي او 

خښتې کیښودلې، چې دې 
سره د کوهي د دیوال نه 

ډاډمن  غورځیدلو څخه 
کیدل او خپل کیندلو ته یې 

دوام ورکاوه. کله چې اوبو 
ته رسیدل بیا یې خټینې 

اوبه په سطلونو ایستلې او 
څا شاوخوا یې غورځولې. 

اوبه بیا بیرته د طبیعي 
سوریو څخه د کوهي اوبو 
سره یوځای کیدلې. د دې 

پروسې څو ځلې تکرار 
وروسته به کوهي کې 

لږ لوی سوري پیدا کیدل 
چې د ځمکې الندې اوبو 
څخه به ډکیدل، او بیرته 
به د بارن اوبو په وسیله 

ډکیدل، او دا اوبه به د 
شاوخوا سوریو له الرې 

د کوهي اوبو سره یوځای 
کیدلې.

په پخوا وختونو 
کې کوهیان څرنګه 

کیدل کیندل 
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څاګانې او د اوبو زیرمې
د پخواني هند اوبو مدیریت یوازې د باولي 
پورې تړلی نه و. د اوبو زیرمې او بندونه 
هم ول. په حقیقت کې دیني ځایونه چې تل 
یې د خلکو څخه ډک ول هرومرو یې یوه 
تر  لږ  یا  څا  لرونکې  زینه  اوبوزیرمه،  د 
لږه یوه څا لرله. ان خلک په کتارونو کې 
څخه  سرچینو  پاکو  دغو  د  چې  وي  والړ 
په  نښې  فضل  د  سره  ځان  او  واخلي  اوبه 

توګه کورونو ته ویسې.

د پخوا وخت څخه مرسته
لکه څنګه چې مدنیت پرمختګ وکړ د اوبو 
استعمال  څاګونو  لرونکو  زینه  او  زیرمو 
کورونو  تر  پایپونه زمونږ  اوبو  د  کم شو. 
راورسیدل، او اوبه هرچیرته موجوده وې. 
څنګه چې مونږ د اوبو طبیعې زیرمې څخه 
په  اوبه  پیل کړ، دریدلې  اعظمي کچه کار 
څاګانو،  لرونکو  زینه  ډنډونو،  جهیلونو، 
او پکې  بیرته دوران ونکړ  او څاګانو کې 
الګي او مضره بکتریا وموندل شوه. مونږ 

پورته: د اداالج ني واف زینه 
لرونکې څا د ګجرات، ګاندي 

ناګر په اداالج د اوبو په میله کې 
ښکاره شو

الندې: د پانا مینا کا کوند ښکلی 
پخوانۍ زینه لرونکې څا چې په 

امېر، جیپور ته نږدې راجستان کې 
موقعیت لري
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که مونږ وکولی شو په ستراتیژیک ډول د کوهیانو 
بیا ډکو شبکه پالن کړو چې د ځمکې الندې 
اکویفرونه سره نښلوي، مونږ د هر ښار اوبو 
سطح بیرته لوړولی شو
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په وسطي پیړیو کې، د هند مهندسانو او انجنیرانو 
رسیدلو  ته  اوبو  چې   – وکړ  پیل  جوړښت  بل  په 
په  یې  مثال  یو  چې  کړې.  جوړې  زینې  یې  لپاره 
نوې ډیلي کې راجون کې باولي ده. دا زینه لرنکي 
کارونو  کور  او  ښکلو  اوبه  د  یوازې  نه  څاګانې 
لپاره وې بلکه په سختو ګرمیو کې به خلک د یخ 
پاتې کیدو لپاره ورته راتلل. د دې لپاره چې ډیره 
څخه  خوا  شمال  یې  زینې  شي  واخیستل  ترې  ګټه 
زیرمه(  اوبو  )د  سیمه  ژوره  څا  او  کیدلې  ښکته 
هند  چې  وه  مرستندویه  ځکه  دا  وه.  خواته  سویل 
په شمالي نیمه کره کې دی، د لمر 
نه  سرته  اوبو  د  کې  څا  په  به  رڼا 
او  ګرمي  د  یې  اوبه  چې  رسیدله. 
به  کې  پایله  په  ساتلې.  څخه  بخار 
د  خواته  اوبو  د  او  اوبو  د  تل  یې 
ځمکې  د  درج��ه  ح��رارت  د  کوټو 

سطحې څخه یخه وه. 

د دوي ترپښو الندې هم اوبه شته. بیا یې د څاګانو 
ښکلو هنر ته پیل وکړ.

د زینه لرونکو څاګانو پیدایښت
د وخت په تیریدو سره، خلک پوه شول چې د څا 
ستونزمن  ډیریدو  په  نفوس  د  ښکل  اوبو  د  څخه 
وکارول  تخنیکونه  جال  جال  هغوی  نو  دی.  کار 
لکه فارسي څرخونه، چې د څرخونو او سطلونو 
د  یې  سره  اسانۍ  په  چې  جوړیده  به  تنظیم  یو 
ژورو څاګانو څخه اوبه راښکلی شوې. وروسته، 

په ګجرات، احمد آباد 
کې په زړه پورې 
حکاکي او زینه چې د 
دادا هاري باولي )زینه 
لرونکي کوهي( ته 
ښکته کیږي



میراث

2 0 1 9  |       | | هند ليد        | 44

د اګراسین باولي په زړه پورې مهندسي ښکال د نوي 
ځایونو  د 10 غوره  سیل  د  ښار  د  کې  په زړه  ډیلي 
څخه ده. دا د 14 پیړۍ باولي )زینه لرونکې څا( چې 
درې منزله او 108 پته پایې لري، نه یوازې د سیل 
مشهوره ځای دی بلکه د هند د اوبو ساتلو سیستم یوه 

برخه وه.

نو  وګ��وري،  ته  تاریخ  مدنیت  د  شاته  څوک  که 
د  ځایونه  جوړشوي  لومړني  انسان  د  چې  پوهیږو 
اوبو څنګ ته وې. او په بیا په کراره خلک په هواره 
بیلې  اوبو  د  هم  یې  بیا  چې  شول،  تیت  کې  ځمکو 
پوه  خلک  سره  تیریدو  په  وخت  د  لرلې.  سرچینې 
شول چې اوبه نه یوازې د ځمکې په سطح دي بلکه 

د چاند باوري )زینه لرونکی کوهی(، چې د 
راجستان په ابانیري کلي کې موقعیت لری، 

100 فوټه ژوروالی لری چې د هیواد په 
کچه ترټولو ژور کوهی دی

په تیره لسیزه کې د هند بهرنۍ تګالره کې پراخه بدلون راغلی. د هند اوسنی 
نوی انځور یو ثابت، رسیدلی او ګټور ځواک په توګه د هیواد ډیپلوماتیک 

نوښتونه مخ پروړاندې وړي
لیکواله: ویکرم جیت سینګ روپرای

هرڅاڅکی ارزښت لري
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ته:  ل��ور  ښ��ي  څخه  کیڼ  د   
امیت  او  چمبون  کلمینټاین 
 OORJA اورجا  د  سروګي، 
ایښودونکی،  بنسټ  ګډ  نوښت 
چې  نوښت  ملګریز  ایکو  یو 
ته  کلیو  ایالت  پردیش  اوټر  د 
بنګلور  د  ورک���وي،  بریښنا 
بنسټ  باسکیټ  بیګ  میشته 
میلیونه  اته  چې  ایښودونکي 
هندي   52 په  ته  پیرودونکو 
پخلنځي  ورځیني  کې  ښارونو 

سامانونه ورکوي.

ترڅو د هغوی ژوند هم ښه شي.
داخلي  ن��ور  ډی��ر  ډول،  ورت���ه  پ��ه 
)د  اوال  لکه  سازمانونه  ټیکنالوژي 
سویګي  شرکت(،  شریکولو  الرویانو 
او  فرمایش  آنالین  توکو  خوراکي  )د 
)چې  کلپ  ښ��اري  او  کمپنۍ(  اخیستلو 
وړاندې  خدمتونه  ډول  ژوند  کورونو  د 
پوره  اړتیاوې  ښاري  یوازې  نه  کوي( 
متشبثینو  نوښتګر  کوچني  د  بلکې  کړي 
کړې،  برابره  زمیه  مرستو  د  یې  لپاره 
عاید  چ��ې  ک��ړي  رامینځته  ی��ې  دن��دې 
او  سفر  د  کیږي.  راوړل  السته  ورڅخه 
سوداګریز  آنالین  کې،  برخه  ګرځندوي 
په  زمیټو  او  اډوای���زر  ټریپ  لکه  پیل 
کوچني  لپار  سیالنیانو  د  ډول  ناڅاپي 
ځایونو او رستورانتونو موندلو کې ډیره 

کړې. مرسته 
نوي عمر  د  دا  دا دی چې  لوی خبر 
یوازې  نه  شرکتونه  او  نوښتګرمتشبثین 
ټولنې  کوي؛  وړان��دې  خدمتونه  ځیرک 
ژوند  ورځیني  خلکو  د  او  کوي  پیاوړې 
ستونزې حل کوي. دا د حیرانتیا خبره نده 

چې اوس ډیری تعلیمي ادارې د نوښتګر 
د  ان  کونکي  زده  او  لري  ټولګي  تشبث 
د مسلکي کار کولو  فراغت څخه مخکې 
چې  نشته  شک  هیڅ  کې  پدې  کوي.  پیل 
دې  به  مورخین  سوداګریز  راتلونکي 
لسیزې ته، په هندوستان کې د پانګوونې 

پراخه تقسیم په توګه اشاره وکړي!

م.س. سوبرمنین په بیګ باسکیټ کې د 
مشر تحلیلګر عمل کوي. او په تحلیلي 

مشرتوب کې د 02 کلونو څخه ډیره 
تجربه لري. هغه تل د متخصص تحلیلګر په توګه په صنعتي 

او علمي فارمونه کې خبرې کوي

ټ.ن. هاري د څو ځوانو روزونکو او 
نوښتګرو متشبثینو پیل کوونکو روزونکی 

دی. هغه همداراز فنډمنټم )د ودې هغه بودیجه 
چې د هندوستان سوداګری پیل کوونکو نړۍ 
مشرانو لخوا ځانګړې شوې( سره ستراتیژیک مشاور هم دی. 

هغه په باسکیټ کې د بشري سرچینو مشر دی او اوس د پیلونکو 
بشري سرچینو کس په توګه پیژندل کیږي.
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بنسټ  ګډ  تکنالوژیو   ANI د  اګروال،  بهاویش  څخه:  پورته  د  برابر  دوران  په  ساعت  د 
ډیپیندار  ایښودونکي  بنسټ  ګډ  د زومتو  مالکان،  ایښودونکی، د OLA سورلیو خدمتونو 
ګویال/اجرایوي رئیس )کیڼ( او پنکاج چدا په خپل دفتر کې، ګورګاون، هریانا، د اربان 

کلپ ګډ بنسټ ایښودونکي ابیرج بهال، وارون خیتان او راګف چندرا

د هندوستان سوداګریز پیل مرکز 
د سوداګریز پیل ایکوسیستم ټولو 
کارکوونکو لپاره داسې بنسټ جوړ 
کړی چې ټول د یو بل سره خبرې 
وکړي او بریالۍ ملګرتیاوې پیل کړي
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سیمه ایز نوښت د 18 سلنه لوړ 	 
کارونه  کیدونکي  پیل  نوي  هندي 
د تکنالوژي اړوند  دي. دا شمیر 
په 2014 کال کې یوازې 8 سلنه 

پیل کیدونکو کارونو کې  نوي 
رسیدله، او د هغه وخت څخه یې 

40 سلنه ګډه کلنۍ وده کړې ده.
یا سټارټ 	  پیلونو  هندي کاري 

اپونو په هیواد کې په مستقیم ډول 
60000 دندې او غیر مستقیم 

ډول 1.3 څخه تر 1.8 لکه دندې 
جوړې کړي دي

هندوستان په ټوله نړۍ کې د 	 
شمیر شرکتونه  ډیر  پانګې  خطر 
لري. او داسې اټکل کیږي چې 
تر 2025 کال پورې به څلور 

چنده شي.
تر 2019 کال پورې د شاوخوا 	 

9000 پیل شوو شرکتونو څخه، 
1050 د درمل جوړنې او 20 
د کرنې تکنالوژي، 18 سلنه د 

زنځیري  ځیرکتیا،  مصنوعي 
روباټونو  معلومات،  لوی  مغازې، 

او داسې نورو شیانو اړوند دي.

تعدب يلخاد

start-up structure

Source: Nasscom

لوی  هندوستان  د  بدلون  دې  کړی.  بدل 
کړ  راښکاره  ته  نړۍ  ځواک  اقتصادي 
د  کیسه  پانګونې  د  کې  هندوستان  په  او 
یو  پیل،  سوداګریو  نوې  کمپنیو،  مالي 
غوره الر شوه چې د ټکنالوژي استعمال 
د سیمه ایزو خلکو ستونزو په حل باندې 
نړیوال  یو  داسې ویلی شو چې  پام وکړ. 

ته ورسیدلو! نظام 

نوي حدود
لخوا  دولت  متحد  د  داسې حل الرې چې 
سوداګریو  هندوستان  د  لکه  شوې  پیل 
نسل  ځوان  د  هندوستان،  ډیجیټلي  او  پیل 
نوښتګرو مالتړ کوي ترڅو ال ځیرک او 
بیلګه  ښه  یوه  کړي.  پیل  نوښتونه  ګټور 
یې د هندوستان زیرمه ده چې د ډیجیټلي 
هندوستان د ودې المل شوی. یوه پراخه 
مالتړ  زیربنا  ګډ  او  تخنیکي  د  چې   API
دولت  او  کمپنۍ  تکنالوژي  د  او  کوي 
کولی شي نوښتونه وکړي او وده وکړي. 
ښکاره  راز  همدا  زیرمه  هندوستان  د 
په هیواد کې د مسلکي  کوي چې څرنګه 
غړو ازاده شبکه د  02 کاله پخوا پاولو 
سایبر  ه��ی��وادي  څ��و  )ام��ری��ک��ای��ي  ال��ټ��و 
وکړي  کار  څیر   په  کمپنۍ(  خوندیتوب 
شمولیت  مالي  ولري.  رواړنې  السته  او 
رسمي  خلک  هغه  چې  سره،  پام  باندې 
بانکداري ته مخ کوي، د هغو لپاره د هند 
پیسو  د  یا    UPI زیربنا  ورکړې  راکړه 

لویه بریا ده. یوه  لیږد متحد منځګړی 

نورې حل الرې
د نوي نسل نوښتګرو متشبثینو د کوچني 
تشبث بشپړ ایکوسیستم جوړ کړی. که دا 
اداره شي د دې وړتیا  تشبث په ښه ډول 
کارموندنې  د  کې  هیواد  په  چې  ل��ري 
یې  بیلګه  یوه  ک��ړي.  بدل  بڼه  او  حالت 
دی  پیل  س��وداګ��ری��ز  باسکیټ  بیګ  د 
لویه  ترټولو  خوړو  د  هندوستان  د  چې 
ښاري  یوازې  نه  دا  ده.  پلورنځۍ  آنالین 
کوي،  وړان��دې  خدمات  ته  پیرودونکو 
له  س��ره  بزګرانو   10,000 د  شاوخوا 
په  کرنې  د  هغوی  او  کوي  کار  ن��ږدې 
روزي،  کې  پروسو  په  او  کړنو  علمي 

د نوي نسل نوښتګرمتشبثین او شرکتونه نه یوازې 
ځیرک خدمتونه وړاندې کوي؛ بلکه ټولنې پیاوړې کوي 

او د خلکو ورځیني ژوند ستونزې حل کوي
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self Certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

easy Winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

Patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%

لري.  اړتیا  ته  ټکو  ارزانه  او  بدلون  کې 
او  م��وده  لویه  کیدو  شنه  تخم  د  هغوی 
لومړنۍ حل هم ورکې شامل کړ. خو دې 
لرې  پانګونکو ځانونه  کار څخه حریص 
بازار موندنې کم  کړل او ویل یې چې د 

لري. فرصتونه 

بدلون لوی 
سکه  یو   2006 د   BIRCS هم  څه  که 
 2010 په  ورس��ره  افریقا  )سویلي  ده 

چې  ش��وه(  یوځای  کې 
روس��ی��ې،  ب��رازی��ل،  د 
ه��ن��دوس��ت��ان، چ��ی��ن او 
ځ��واک  افریقا  سویلي 
ښ��ک��ارن��دوی��ي وک��ړي 
ځواکمنو  پنځو  د   –
اق��ت��ص��ادون��و ی��وځ��ای 

ته  اقتصاد  نړیوال  شي  کولی  چې  والی 
په  نړۍ  پرمختللې  د   – ورکړي  بدلون 
اقتصادي فعالیت کې یې بدلون راوست. 
د  ه��ن��دوس��ت��ان  د  ی��ې  نظر  ن��ړۍ  د  او 
اقتصادي ځواک په اړه بدل  پیرودونکو 
لپاره  پانې  د  چې  بدلون  یو  داسې  کړ. 
داسې   – کړل  برابر  فرصتونه  لوی  یې 
انقالب  اقتصادي  د  چې  فرصتونه  لوی 
د  وروسته  جګړې  نړیوالې  دویمې  او 
سرنوشت  ایالتونو  متحده  یا  اروپ���ا، 

د ټکنالوژي نوښتګر استعمال کولی شي ډیر اساسي 
ستونزې حل کړي، او همدارنګه د وتلو سیسټم کې لیکونه 

پیدا کړي، لکه څنګه چې آذار په کثرت سره ښودلي
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لومړی وزیر نریندرا موډي 
د هندوستان سټارټ اپ پیل 
کې غونډې ته وینا کوي، دا 
ترڅو  دی  نوښت  دولتي  یو 
د ځوانو سوداګریز بنسټونو 

مالتړ وکړي.

د  چې  ک��ړئ  تصور  یوحالت  داس��ې 
بزګر  یو  کې  سیمه  پرته  لرې  په  هند 
خاورو  کروندې  خپل  د  توانیږي  و 
له  وړان��دې  او  ک��ړي  معلوم  کیفیت 
کرلو د هغه سیمې اړوند د هوا حالت 
څارویو  خپلو  د  یا  او  کړي،  ښکاره 
دا  او  وک��ړې،  څخه  لرې  له  نظارت 
وسیله  په  مبایل  یو  د  کارونه  ټ��ول 
د  پ��ه زړپ���ورې ډول  ت��رس��ره ش��ي. 
هیواد  او  ټکنالوژي  مبایل  پرمختللي 
پیل  بنسټونو  کرنیزو  نوښتګره  د  کې 
او  ندی.  کار  خیالي  یو  نور  دا  سره 

کرنه په هندوستان کې یوازینۍ برخه 
لپاره  ستونزو  کوچنۍ  خلک  چې  نده 
پیدا  الرې  حل  پرمټ  ټکنالوژي  د 
تر ډیرو وروستیو وختونو  کوي. خو 
د هند لومړني نوښتګرو د سیمه ایزو 
او  کوله  ډډه  څخه  حل  ستونزو  خلکو 
دومره  یې  لپاره  پراختیا  تکنالوژي  د 
کا نه کاوه. یوه ستونزه یې د بودیجې 
تجارت  یو  یې  له مخې  و چې  نشتون 
حل  ستونزې  خلکو  د  چې  شي،  پیل 
سیمه  د  شي.  اوچت  اقتصاد  او  کړي 
ایزو ستونزو حل د پیرودونکو رویه 
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د سوداګریو پیل کولو روزونکي ټ.ن. هاري او م.س. سوبرمنین وایي چې د سازمانونو یو ګروپ د 
لومړي ځل لپاره یو داسې چاپیریال جوړ کړ چې په هندوستان کې ځیرک سوداګر وکړي او د هیواد 

ستونزو لپاره  خلکو ته نوښتګرې حل الرې وړاندې کړي

متشبث جوړونه
د نوښتګر
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oBJeCtives 
aChieveD

Total	individual	toilets

rural:

urban:

6,114,402

Total	individual	toilets

101,926,000

Community	and	public	toilets

552,692

Toilets	built	in	2019-20

1,587,617

Total	cities	declared	free	from	
open	defecation

4,320

Total	ODF	Villages

603,175

د  او  بریاوې  استعمال،  او  سیمې  الندې 
 SBM پرمختګ سیمې، او همدارنګه د
اغیز  ټولنیز  او  اقتصادي  روغتیایي، 
د  هندوستان  وک��ړې.  ګانې  ارزی��اب��ي 

وګرځید. البراتوار  نړیوال  پاکوالي 

f – په سم ډول تعقیبول
باندې   2 اکتوبر  کال   2019 د  چې  کله 
اعالن   ODF ځانونه  ایالتونو  ټولو 
کړل، لومړي وزیر موډي وویل چې دا 
ته  پای  خو  ختم  وه  الر  سخته  ی��وازې 
پام وشي  باید ښه  نده. اوس هم  رسیدلې 
چې د ODF رویې په پایداره ډول پاتې 
شي او هیڅوک هم شاته پاتې نشي. پدې 
وروستیو کې DDWS د راتلونکو 10 
کلونو لپاره د پاکوالي ستراتیژي ښکاره 
 ODF کړه، چې ویل شوي موخه یې د
څخه ODF پلس ته رسیدل دي، چې د 
ډول  هر  د  ډول  پراخ  په  باید  کلي  هند 

چټلي پاک وي.
د هندوستان دولت د خپل کوښښ ته 
ته  هیوادوالو  خپلو  د  چې  ورکوي  دوام 
لومړي وزیر  لومړني خدمات ورکړي. 
موډي د خپل دویم دور لومړي خپلواکۍ 

اعالن  هدف  لوړ  خپل  کې  وینا  ورځې 
کړ – چې تر 2024 کال پورې به ټولو 
دې  برابروي.  اوبه  پایپ  د  ته  کورونو 
جیون  جال  د  لپاره  رسیدو  د  ته  موخې 
ماموریت پیل شو، چې د تطبیق تګالرې 
هیله  ورس��وي.  سرته  کار  دا  بنسټ  پر 
بریا  په  ته هم  مندي شته چې دې موخې 

سره ورسیږو!

پرامیسواران ایرد څښلو اوبو او پاکوالي 
سکرتر دی او د سواچي بهارت ماموریت پر 
مخ بیایي. په 1981 دورې IAS منصب دار دی، هغه په 2009 

کال کې د نړیوال بانک سره یوځای شو او پخوا یې په ویتنام، 
چین، مصر او لبنان کې کارونه کړي

نړیوال اغیز
د SBM څخه الهام اخیستل 

شوی، نایجریا په ملي کچه د 
رفع حاجت نه کولو کمپاین 

پیل کړ.

او د SBM اغیزو پیژندلو 
سره د بیل او ملنډا ګیټس 

بنسټ د نړیوال موخه 
ساتونکي غوره جایزه لومړي 

وزیر نریندرا موډي ته 
ورکړه.

پورته: د نړۍ په ګوټ، ګوټ کې د هندوستان څو سفارتونو د SBM مالتړ او پرمختګ لپاره د پاکوالي کمپاینونه 
تنظیم کړل. په بالي، اندونیزیا کې د هندوستان ډیپلوماټیک ماموریت دواطلبان د کثافاتو په ټولو کې د یو ساحل پاکوالي 

کې برخه اخلي، ښي خوا: په هاوانا، کیوبا کې د هند سفارت دوطلبان د پاکوالي کمپاین څخه وروسته
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پرمختګ

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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Sanitation coverage (%)
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9.00

21.92

38.7

100

Source: SBMG IMIS as on 24.09.2019

top 5
OF

IndIa
(2019)

cleanest cItIes
1.	 Indore
2.	 Ambikapur
3.	 Mysuru
4.	 Ujjain
5.	 New	Delhi

cleanest states
1.	 Chhattisgarh
2.	 Jharkhand
3.	 Maharashtra
4.	 Madhya	Pradesh
5.	 Gujarat

swachhbharaturban.gov.in

نور بانفوذه اشخاصو څخه په ګټه اخیسته 
ورکړي،  پرمختګ  ته  پروګرام  دې  چې 

او پخواني دود ته د پای ټکی کیږدي.

D – ډیموکراسي ته ژمنتیا
لوی  یو  تیریدو، SBM څخه  په  کلونو  د 
چې  حقیقت  یو  داسې  شو،  جوړ  انقالب 
لومړي وزیر موډي پرې څو ځله ټینګار 
ک��ړی. ه��رڅ��وک ورک��ې دخ��ی��ل ش��و او 
خپل  خلکو  دی.  اړوند  هرچا  د  پاکوالی 
وهڅول،  یې  نور  او  کړل  جوړ  تشنابونه 
پرمختګ  او  کړل  پالن  فعالیتونه  ټولنو 
خپل  کلیو  او  وک��ړ،  ن��ظ��ارت  ی��ې  څخه 
څخه  حاجت  رفع  هوا  ازادې  د  ځانونه 
 NGO شرکتونو،  ان  کړل.  اعالن  خالي 
نورو  او  سازمانونو،  ټولنو  مدنی  ګانو، 
دولتي وزارتونو او ادارو د دې پروګرام 

عملي کولو کې مرسته وکړه. 
 

E – ارزیابي کول 
لکه څنګه چې پرمختګ د توقع څخه ډیر 
په  شمیر  پرمخت  د   SBM د  ډیرو  شو، 
دا  ځکه،  نو  کاوه.  نه  باور  ریښتیاوالي 
نور هم مهمه شو چې دریم اړخ وهڅول 
رښتیا  دا  ترڅو  وکړي  نظارت  چې  شو 
الهم  کارکوونکی  دواطلب  او  شي  ډاډمن 
یونیسف،  بانک،  نړیوال  د  شي.  وهڅول 
سازمان  نړیوال  روغتیا  د  او   ،FGMB
پوښښ  تر  پاکوالي  د  سازمانونو  څیر  په 

سواچ سویکشان، چې د مسکن او ښاري چارو وزارت لخوا د 2016 کال راهیسي پیل شوی، د نړۍ 
ترټوله لویه ښاري پاکوالي سروې ده. موخه یې ده چې ډیرهیوادوال وهڅوي چې ګډون وکړي او د ټولنې 
ټولو برخو کې خبردارۍ جوړ کړي. تراوسه خپل خدمات هیواد والو ته د پاک جوړشویو ښارونو په توګه 

په مثبت ډول وړاندې کوي

لومړي وزیر موډي د خپل دویم دور لومړي خپلواکۍ ورځې وینا کې 
خپل لوړ هدف اعالن کړ – چې تر 2024 کال پورې به ټولو کورونو 

ته د اوبو پایپ برابروي
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sBM saves lives
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

nutrition & ProDuCtivity
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

safety anD DiGnity
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

eConoMiCs
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

GoinG Green
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

ChanGinG outlooks
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

www.sbm.gov.in

لکه څنګه چې میلیونونه خلک 
د مهاتما ګاندی مبارزې سره د 
خپلواکۍ په موخه یوځای شو، 
نن میلیونونه دواطلب شول او 
ټټر یې وواهه چې خپل وخت 
او کوښښ به پاک هندوستان 

لپاره مصرفوي.
نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر

د څو کلیو مشرانو چې د مهاتما ګاندې د زوکړې 150 کلیزه کې د سواچ 
بهارت ډیواس لمانځلو کې ګډون کړی و، د SBM مالتړ ژمنه وکړه
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پرمختګ

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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Source: SBMG IMIS as on 24.09.2019

کارونو او تازه لیدلوري سره کار کاوه، 
قوي  ښه  خو  تجربه  با  ډول  همدا  او 
السته  په  هدف  د  چې  ول  بیوروکراتان 
راوړلو یې باور دلود او نوې حل الرې 

لټولې. یې 

C – ارتباط ټینګول 
دی  پ��روګ��رام  ی��و  داس��ې   SBM اوس 
په  دی.  بدلون  روی��ې  د  یې  پایله  چې 
د   – ساتي  ارت��ب��اط  ک��ې  پ��وړون��و  ټولو 
او  الن��دې،  او  پورته  څخه  لیکې  د  فقر 
اساسي  ته   SBM  – انفرادي  او  پراخه 
تنکي  پاکوالي  د   650,000 ن��ږدې  و. 
یې  سواچهاګراهیس  چې  ات��الن  زلمي 
دروازه  چې  شول،  وروزل  ویل  ورته 
پیغام  پاکي  د  چې  ګرځیدل  دروازه  په 
وروسته،  هغې  د  ورس��وي.  ته  خلکو 
پ��اک��وال��ی د  SBM ک��وښ��ښ وک��ړ چ��ې 
کړي،  معرفي  ښکلی  الرې  له  رسنیو 
اتالنو او  بالیوډ ستورو، د سپورت  د  او 

مونږ دا ژمنه کوو چې زه به پاکۍ ته 
متعهد پاتې کیږم او دې لپاره به خپل 

وخت ورکوم.

زه به کال کې 100 ساعته ورکوم، چط 
هره اونۍ کې یوازې دوه ساعته کیږي، 
ترڅو د پاکوالي لپاره په داوطلبانه ډول 

کار وکړم.

نه به زه چټلي بیځایه غورځوم نه به نور 
پریګدم چې چټلي بیځایه وغورځوي.

زه به د پاکوالي لپاره د خپل ځان، خپلې 
کورنۍ، خپلې ټولنې، خپل کلي او خپل 

کاري ځای څخه کوښښ پیل کوم.

زه پدې باوري یم چې د نړۍ پاک 
هیوادونو اوسیدونکي نه په خپله چټلي 

غورځوي او نه نورو ته اجازه ورکوي. 

پدې کلک باور سره، به زه سواچ 
بهارت ماموریت پیغام په کلیو او 

ښاروګوټو کې نورو ته رسوم.

زه به 100 نور کسان هڅوم چې زما د 
ننۍ ژمنې په شان ژمنه وکړي.

زه به کوښښ کوم چې 100 ورکړل 
شوي ساعتونه پاک کاری وکړم.

زه ډاډمن یم چې د پاکوالي په خاطر هر 
اخیستل شوی قدم به زما هیواد پاکوي.

د سواچتا ژمنه

الندې: سوریش رینا )کڼ لور( او جسپریت بومرا )ښي لور( هندی کرکټران 
په ناګپور کې د سواچ کرکټ کلینک ټیم پر مهال د کرکټ په یوه لوبه کې د 

سیمه ایزو ماشومانو سره برخه اخلي.

34



2 0 1 9  |       | | هند ليد        |

Ph
ot

o:
Th

e 
Te

le
gr

ap
h 

د 2014 کال اګست په 12 لومړي وزیر 
کې  خطاب  په  ته  ملته  م��وډي  نریندرا 
خپله اندیښنه ښکاره کړه چې په هند کې 
د ازاد هوا رفع حاجت ډیر دی، او د هند 
لومړی وزیر اول ځل داسې خبر په ملي 
د  کې  بیان  خپل  هغه  وکړه.  کې  چوکاټ 
ستونزه  دا  کې  ترڅ  په  عمل  کلن  پنځه 
حل کړه. د موخې ترالسه کولو لپاره یې 
د سواچ بهارت میشن )SBM( د 2014 
لومړی وزیر  کړ.  پیل   2 په  اکتوبر  کال 
او  شو  پاتې  ژمن  ته  خبرو  خپلو  موډي 
د  خلکو  میلیونه   550 کې  کلونو  پنځ  په 
ډډه  څخه  کولو  حاجت  رفع  هوا  ازادې 
وکړه او تر 600 زره کلیو په هیواد کې 
په  څخه  کولو  حاجت  رفع  هوا  آزادې  د 
بشپړ ډول د پاکي ODF اعالن وکړ. دا 
یو میلیارد خلکو  یو پراخ حرکت و چې 
بدل  عادت  پخوانی  یو  ترڅو  وکړ  ګډون 
کړي چې یو وخت ناشونی ښکاره کیده. 
په  حرکت  لوی  پاکوالی  د  کې  نړۍ  په 

کیږي. پیژندل  توګه 
الرښ��وون��ک��و  ش��پ��ږو  د  س��ف��ر  ا  د 
لوی  پر مخ الړ چې هر  پر مټ  اصولو 
اچول  الره  په  ته  پروګرام  بدلیدونکي 
تطبیق  د   ABCDEF د   – شي  کیدای 

تګالره

A - برابرول 
شي  کیدای  کې  برخو  بیالبیلو  په  خلکه 
وی.  کې  سیالۍ  لپاره  لومړیتوبونو  د 
ل��وم��ړي وزی��ر  ل��ه هغه چ��ې  وروس��ت��ه 
څښلو  د  وکړ  اعالن  ماموریت  د  موډی 
 DDWS ډیپارټمنټ  پاکوالي  او  اوبو 
چې  و  رسولی  ځان  ته  موخې  یوې  باید 
موافق  پرې  ایکوسیسټم  اداري  ټول  د 
څو،  ټیم  ای��ز  سیمه   SBM-G د  وي. 
په  او  وکړ  سفر  ته  ایالت  هر  وارې  څو 
سره  ټولوونکو  ولسوالیو  د  ډول  مستقیم 

د  یې  س��ره  هغوی  ش��ول  کې  تماس  په 
ناستو  رسمي  غیر  ورکشاپونو  زدکړو 
نیو،  له الرې تماس  او وټزاپ ګروپونو 
هرچا  د  پاکوالی  چې  شي  ډاډمن  ترڅو 
د   – وزیر  )لومړي  د  ده.  موخه  اوچته 
درې  ول��س��وال(    – اعلی  وزی��ر  ایالت 
پوړو منځ کې د پخوا څخه چټک اړیکې 

شوې.  ټینګې 

B - باور 
مخ  س��ره  حالت  ستونزمن  د  چې  کله 
درلود  نه  باور  چې  ټیمونو  هغه  کیدل، 
شي،  رسیدلی  ته  موخې  شوي  ټاکل  چې 
وهڅول  چې  ک��والی  نشو  وخت  ډی��ری 
یې ښه کوښښ  به  کې  پایله  په  شي. چې 
غوره   SBM چې  لپاره  دې  د  کاوه.  نه 
السته راوړنه ولري، هغوی په مرکز او 
اړوند ایالتونو کې ټیمونه جوړ کړل چې 
اداری  لږ  د  مسلکیانو  ځوان  ځانګړی 

د ټامیل ناډو مماالپورم 
ساحل کې، لومړی وزیر 
نریندرا موډي د پرمختیا 

منډې وهلو په حال کې
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پرمختګ

پرامیسواران ایر وایي، دا تل په زړه پورې ده چې په هند کې د دولت پالن شوي تطبیقات 
ګورو. که څه هم د سواچ بهارت ماموریت بریا چې لومړي وزیر نریندرا موډي په 2014 

کې پیل کړ اوس نوی ستندارد شوی. یوازې په پنځه کلونو کې، د نړۍ ترټولو لوی د 
پاکوالي کمپاین په توګه پیژندل شوی

لوی بدلون

ماشومان په یوه کمپاین کې ګډون 
کوي ترڅو د سواچ بهارت پیغام 

خلکو ته ورسوي
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BooMinG tourisM 
for a GroWinG inDia
India’s ranking on WEF travel and tourism 
competitiveness index
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لپاره  ودې  اقتصادي  کې  وخت  مهاله 
ادارو  داسو  د  لري.  پایلې  خطرناکه 
الرښوونو  معامالتو  د  بیلګې  پاکوالي 
غیر  د  قانون،  پرمختګ(  او  )دوران 
د  بررسي،  دقیق  لیږد  پیسو  قانوني 
اصلي شرکتونو مهار کول، د نامنحلتیا 
او افالس قانون او د لوړې مالیې منل 
محصوالتو  د  به  کې  راتلونکي  په  و. 
په  نرخونو  د  ټول  دا  وړاندې  پر  ګټې 

چټکه وده کې مرسته وکړي.
سیستم  مالیاتي  دول��ت  مرکزي  د 
پرته  ش���وی،  م��دی��ری��ت  ډول  س��م  پ��ه 

ثبات  مالي  خپل  د  چې  دې  له 
وي.  شوی  دیخوا  هاخوا  موخې 
اصالحاتو  ورک��ړې  مالیاتو  د 
شرکتونو  د  او  ده  روانه  پروسه 
ش��وې.  ټیټه  وړان���دې  ل��ه  مالیه 
مستقیمو  غیر  او  مستقیم  دواړو 
منځه  له  معافیت  د  لپاره  مالیو 
چې  ده  موضوع  اسانتیا  او  وړل 
له  ه��واروي.  الر  ته  منلو  ارزښتونو  ټیټ 
 GDP د دا دی چې  پیغام  لوی  کبله  همدې 
کال   2019-2020 په  پرمختګ  سلنه  پنځه 
ودې  د  نده،  الر  خطرناکه  او  بده  ښه  کې 

لوړ هدف ته نږدیوالی دی.

بیبیک ډیبوري اوس د لومړي وزیر اقتصادي شورا 
 NITI مشاورینو رئیس په توګه کار کوي. د نیتي ایوګ

Ayog یو غړی و، هغه د هندوستان د اوسپنې پټلیو 
بیا جوړلو کمیټې رئیس هم پاتې شوی. هغه د اقتصاد، د حکومت ډول، هند 

پیژندنې او سانسکریت برخه کې څو کتابونه لیکلی او ژباړلي هم دي.

ټولشموله 
پرمختګ

د ټول هندوستان د ودې 
ایالتونو اړوند  کچه ټولو 
وده ده او ډیرو ایالتونو 
په تاریخي ډول د شپږ 

سلنه ټیټه وده لرله. 
خو بیا هم ساختاري 

ډاډمنتیا  به  اصالحات 
راوړي چې دا ایالتونه 
د خپل ودې کچه لوړه 
کړي، چې دې سره به 

د ټول هندوستان وده 8 
سلنه ته نږدې لوړه شي.

د 2020 کال لپاره اقتصادي سروې په داسې زړه 
پورې وضعیت جوړولو پام کړی چې پانګوال 

وهڅوي ترڅو د 5 تریلیونه امریکایي ډالرو په 
ارزښت اقتصاد ته پانګونه وکړي
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اقتصاد

survey
The Finance Ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

sPaCe for neW
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

Green resolve
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

fuellinG the hike
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

projectIons 
According	to	the	Economic	Survey	2019-20	prepared	under	Krishnamurthy	Subramanian	(Chief	Economic	
Adviser	to	the	Government	of	India),	India’s	GDP	growth	is	expected	to	grow	in	the	range	of	6.0	to	6.5	per	
cent	in	2020-21.	The	survey	has	projected	India’s	growth	at	6	per	cent	to	6.5	per	cent	in	the	next	financial	year	
starting	April	1.	The	growth	in	2020-21	compares	to	a	projected	5	per	cent	expansion	in	2019-20

GroWth to CoMe
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

What the

says aBout the future

eConoMiC

لکه  ثابتیږي،  څخه  کیسو  د  )او  دی 
اوښتل،  ته   LPG څخه  اور  لرګیو  د 
م��وډرا  د  یا  ج���وړول،  تشنابونو  د  یا 
سمبولیک  ه��ن��دوی��زم  او  ب��ودای��زم  )د 
به  هندوستان  او  قرضونه(  السنیونه( 
په  ویش  دا  نفوس  د  چې  ورکړي  توان 

ودې بدل کړي.
او  ک��ی��دل  ټولشموله  دا  څ��ل��ورم، 
نوښتګرو  تشبث  د  ځواکمنتیا  اقتصادي 
اسانه  د وګړو  او  کولو  تجارت  اسانه  د 
یو  دی.  ډول عمل  یو  وړاندې  پر  ژوند 

نوښتګر  شرکت  د  ی��وازې  نه  متشبث 
وي. او نه د سوادګري اسانتیا د نړیوال 
شاخصونو  س��وداګ��رۍ  اس��ان��ه  ب��ان��ک 
د  هم  کې  هغې  چې  لري،  تړاو  پورې 
هندوستان مرتبه لوړه شوې ده. د اسانه 
او  سوداګري نوښت د صنعتي تګالرې 
پرمختګ وزارت )DIPP( یا د صنعت 
وزارت  سوداګرۍ  داخلي  او  پراختیا 
د سوداګرۍ  ایالتونو کې  ټولو  په  الندې 

او پانګونې فضا بدله کړې ده.
لنډ  پ��ه  پ��اک��وال��ي  ادارو  د  پنځم، 
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تجارتي  د  ک��ې  ځایونو  عامه  پ��ه  وي. 
)او  سړکونو  د  پرمختګ  لوحې  اعالنونو 
ګاز  د  بریښنا،  بڼو(،  نورو  ترانسپورت  د 
کورجوړونه،  پاکوالي،  تشنابونو،  نښلول، 
مهارتونو،  کړو(،  زده  )لوړو  ښوونځیو 
ورکړې،  قرض  ډاډمنتیا،  درملنې،  طبي 
کې  شتون  کریډیټ  او  حسابونو  بانک  د 
ځانګړي  په  پرمختګ  دا  کوي.  توضیح 
څرګند  کې  هندوستان  ایز  سیمه  په  ډول 
 UNDP د  چې  دی  دلیل  یو  یې  دا  دی. 
د  پ��روګ��رام  پراختیا  ملتونو  ملګرو  یا 
کې  راپ��ور  وروستي  پرمختګ  انساني 
کیږي.  ښ��ودل  ټیټوالی  بعدی  څو  فقر  د 
غیږ  د  ته  کسانو  محرومو  کیدل  ټولشموله 
د غیر  اوس  دا  ده.  په معنی هم  پرانیستلو 

نه سروې(  )یوه احصایه،  مرکزي هویت 
اقتصاد  ټولنیز  )د   SECC د  الرې  له 
کیږي.  اجرا  استعمال  په  احصایه(  برخې 
چې  کیږي  ک��ارول  لپاره  دې  س��روې  دا 
ګټه  څخه  دولت  ایالتي  او  دولت  مرکزي 
مصرف  اضافي  او  وپیژني،  اخیستونکي 
او څو ځلې ورکړې څخه مخنیوی کوي. 
الرې  له  حسابونو  بانکي  د  اوس  مرستې 
ورکول کیږي چې د اذار سره وصل دي 
هندوستان  د  دی چې  نمبر  د هویت  )اذار 
د  لخوا  ادارې  هویت  ځانګړي  دول��ت 
هیواد هر وګړي ته ویشل شوی(. د داسې 
محصول  چټک  څخه  نوښتونو  ټولشموله 
کې  ځ��واک  اقتصادي  په  ځواکمنتیا  او 
بدلون  ښکاره  خو  نشي.  کیدای  محاسبه 

زه فکر کوم، پداسې 
حال کې چې مونږ د 
مالیې وزیر رهبري 
سره موقتي دردونه 

لیدلي، مونږ ترې 
وتلی شو. بهرني فشار 
مونږ وهلي یو، خو زه 
ورته ډیر خوشبین یم.

مکش امباني
رئیس او اجرایوي اداره کوونکی
د ریالینس صنعتونو او شرکتونو ګروپ

د مخ پر وړاندې تګ 
لپاره په راتلونکي 
مالي کال کې باید 
ریښتونې وده د 

6-6.5 سلنه پورې 
لوړه وي. مونږ ډیر په 

سیمه ایزو مصارفو 
پام کړی.

کریشنا مورتي
مشر اقتصادي سالکار
د هندوستان دولت

د هندوستان اقتصاد د د 
زهرو څخه پاکوالي پروسې 

الندې تیریږي. د اختالل منفي 
اغیز اوس پای ته رسیدلی 

او اوس داسې انګیرل کیږي 
چې په راتلونکي مالي کال 
2021 کې به اقتصاد چټکه 

وده وکړي
انند مهیندرا
اجرایوي رئیس
د مهیندرا او مهیندرا لمیټیډ
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اقتصاد

na
re

nd
ra

m
od

i.i
n

څلور  او  وده  ریښتینې  سلنه 
سلنه د تورم محصول 10 سلنه 
کط  ح��ال  پداسې  وده،  سهمي 
وده  ریښتینې  سلنه  شپږ  چې 
محصول  تورم  د  سلنه  نهه  او 
څه  که  وده.  سهمی  سلنه   15
15 سلنه سهمي وده د 10 سلنه 

سهمې ودې څخه ښه ښکاري خو 10 سلنه 
د ټیټ تورم سره ښه ده.

هندوستان  چې  ده  دا  موخه  هم  څه  که 
کال   2014 د  ورس��وو.  ته  ودې  ل��وړې 
منطقي  دولت  موډي  نریندرا  د  راهیسې، 
پالیسۍ دویم قدم دی، لومړی قدم یې داسې 
الره او بنسټ جوړول دي چې دا په یقیني 
بهرنی  لومړی  خو  ک��ړي.  تضمین  ډول 

نړیوالې  د  دی،  نه  مهربانه  ډیر  چاپیریال 
صادراتو  هندوستان  د  هم  نشتون  ډاډمنتیا 
هیوادونه  ډیر  کوي.  اغیز  باندې  وده  او 
سیسټم  په  دویم  کوي.  نه  وده  سلنه  شپږ 
کې ډیر د ودې داخلي سستوالی او د ودې 

داخلي سرچینې شته دي.
عامه  باید  کیدل  ټولشموله  دری���م، 
معنی  په  برابروالي  زیربنا  او  سهولتونو 

په نړیواله درجه 
بندي کې د 

هندوستان پرمختګ

د نړیوال بانک اسانه 
سوداګرۍ درجه بندي 

کې هندوستان 63 ځای 
خپل کړ

د نامنحل کیدو درجه 
بندۍ کې، هندوستان 

د 108 ځای څخه 52 
ځای ته خیز کړ

په نړیوال نوښت 
درجه بندي کې د 74 

څخه 52 ته ورسید

کارونو  لوژیستیک  په 
کې هند 10 درجې 

وړاندې تللی دی

هندوستان د نړیوال 
اقتصادي فارم سفر او 

درجه  مقایسوي  سیالنیانو 
بندي کې  د 52 څخه 34 

ځای ته وړاندې الړ
سیمه ایز اقتصاد د ملي عاید 46 سلنه برخه جوړوي او دا خورا اړینه ده چې پراخه ودې او پرمختګ لپاره ټولشموله سیمه او کوچنی اقتصاد ته هم وده ورکړو

که څه هم په وروستۍ ربع کې سستوالی 
ولیدل شو، بیا هم د هندوستان د پیسو او 
مالي تحریک وختي پیل شوی او ډیر ژر 

به یې پایلې وګورو
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او  نوښتونه  دولت  د  باید  کې  کار  دې  او 
ځمکه،  ګټوره  مصرف،  عامه  ګټوره 
تولید  او  ب��ازارون��ه  پانګې  د  او  کارګر 
مرسته  پوره  نوښت  تشبث  د  او  ډیروالي 
کافی  په  کې  ایالتونو  هندي  په  وک��ړي. 
ته  اته سلنه ودې  تنبلي شته چې دې  ډول 
نه  شمیره  یوازې   GDP لوړه ورسیږي. 
ده. دا د لوړ عاید، د کار موندلو ډیروالي، 
او  ټیټوالي  فقر  د  سهولتونو،  ښه  ژوند  د 
په  شاخصونو  اقتصادي  ټولنیز  پرمختللي 

وروالی  کې  ربع  وروستي  په  ده.  معنی 
مالي  او  پیسو  هندوستان  د  شوی،  لیدل 
به  ژر  او  کړی  پیل  کار  وختي  تحریک 
په  ته  حالت  اوسني  وګ��ورو.  پایله  یې 
به  هندوستان  چې  شي  ویلی  کس  یو  کتو 
سلنه   5 کې  کال  مالي   2019-2020 په 

ریښتوني GDP وده ولري.
د 2014 کال راهیسې د لوی اقتصاد 
پیسو  د  یوه  څخه  بریاوو  له  مدیریتونو 
شپږ  و.  مخنیوی  څخه  )تورم(  زیادوالي 

د هندوستان دولت مالي 
او شرکتونو چارو وزیر، 

نیرماال سیتارامان، د 
فیبروري په 1 پارلمان ته 

ورسید چې د 2021-
2020 کال عمومي 

بودیجه وړاندې کړي

هندوستان له وړاندې داسې نمونې منلې او چې اقتصاد ته د 
کمپیوټري او انټرنټي نښلود ورکوي او د دودیزې سوداګرۍ ځای 

نیسي. دولت داسې نوې ټکنالوژیو ته پوښښ ورکوي ترڅو د لیږد 
مستقیمه ګټې او مالي ټولشمولتیا داسې ځواکمنه کړي چې هیڅکله 

یې چا فکر هم نه وي کړی.
نیرماال سیتارامان
د هندوستان د مالیې وزیر
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اقتصاد

پیژندل شوی اقتصادپوه او د لومړي وزیر نریندرا موډي اقتصادي سالکارانو د شورا رئیس 
بیبیک ډیبروی مونږ ته وضاحت راکوي چې څرنګه هندوستان په سمه الر روان دی ترڅو د 5 

تریلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت اقتصاد ته ورسیږي

د لوړې ودې په لور

وخت  ډی��ری  کې،  کلونو  څو  تیرو  په 
چټک  ت��رټ��ول��و  ن���ړۍ  د  ه��ن��دوس��ت��ان 
شوی،  ویل  اقتصاد  کوونکی  پرمختګ 
اقتصادي  نړیوال  اوسنې  په  سناریو  دا 
کراروالي کې الروښانه ښکاري. د هند 
کړي چې  اعالن  هدف  لوړ  یو  د  دولت 
د 2025-2024 پورې به د هند اقتصاد 
5 تریلیون ډالرو ته اوچت کړي. پداسې 

نه  امکان  دا  وای��ي  ځینې  چې  کې  حال 
لري، ډیری د هندوستان د اقتصاد اندازه 
د وړاندوینې په وخت کې هیروي. که ان 
د هند اقتصاد وده چټکه هم نه وي، بیا به 
هم په نړیوال اقتصاد کې د هند برخه د د 

کمیت له پلوه ډیره وي.
شته  اړتیا  ته  ودې   GDP د سلنه  اته 
چې د 5 تریلیونه ډالرو هدف ته ورسیږو 
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د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار نیجر، تونیس، جرمنی او بلجیم ته سفرونه درلودل

تونس ) دجنوري 22-23(
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س.جیشانکار په رسمي سفر تونس ته 

تللی و چې دوه ورځې و غځید، او د تونیس تیر کال بریالۍ پارلماني 
ټاکنو وروسته د هندوستان لومړی پوړی سفر و، ډاکټر جیشانکار د 

تونس ولسمشر کیس سعید سره وکتل او د خپل سیال، د تونس بهرنیو 
چارو وزیر صبري بچتوبجي سره دوه اړخیز بحثونه وکړل. د دواړو 
هیوادونو ترمنځ یو هوکړه لیک هم السلیک شو چې د تونس پالزمینه 
تونس کې د هندوستان – تونس مرکز د TCI نوښت لپاره جوړ کړي.

جرمني )فیبروري 14-16(
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار جرمنی ته سفر 
درلود ترڅو د مونیخ امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي. د 
سفر پر مهال د بهرنیو چارو وزیر د بهرنیو چارو وزیر 

د آسیایي سیمې او د نړۍ څو اړخیزتوب پر امنیتي اړیکو 
بحثونه وکړل. د خپل درې ورځینې سفر په ترڅ کې ډاکټر 

جیشانکار د کنفرانس په څنډو کې د بیالبیلو هیوادونو بهرنیو 
چارو وزیرانو سره وکتل.

بلجیم )فیبروري 17-18(
د اروپایي اتحادیې نماینده /د بهرنیو چارو او امنیت پالیسي 

وزیر، جوزیف بوریل فونټلز په بلنه، د بهرنیو چارو 
وزیر ډاکټر س. جیشانکار د فیبروري په 17 د اروپایي 
اتحادیي بهرنیو چارو شورا سره بحث لپاره بروکسل ته 

سفر درلود. د وزیر په توګه ګمارلو وروسته د 2019 کال 
د ډیسمبر میاشت راهیسې، اروپایي اتحادیي شورا ته، د 
بهرنیو چارو وزیر خپل لومړي سفر په ترڅ کې د شورا 

سره د هندوستان بهرنۍ تګالرې لومړیتوبونه او سیمه 
ایزې او نړیوال لیدلوری شریک کړ.

نیجر )د جنوري 20-21(
د هندوستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. 

جیشانکار په رسمي سفر نیجر کې نیامي ته الړ 
چې د نیجر سره د دوه اړخیزو اړیکو ارزښت 

په نښه کوي. د سفر پر مهال د بهرنیو چارو 
وزیر جیشانکار د نیجر ولسمشر محمدو یوسفو 

سره په ګډه د ګاندي نړیوالو همکاریو مرکز 
پرانیست. د بهرنیو چارو وزیر همداراز په 

دوه اړخیزه او سیمه ایزو موضوعاتو د نیجر 
بهرنیو چارو، همکاریو او سیمه ایزو همکاریو 

او یوځایوالي وزیر سره ژور بحثونه وکړل.

د ساعت په دوران برابر د کیڼ خوا څخه: د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر س. جیشانکار د 
نیجر ولسمشر یوسفو محمدو سره په نیامي کې، د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر جیشانکار د 
تونس بهرنیو چارو وزیر صبري بچتوبجي سره وکتل، د بهرنیو چارو وزیر جرمنی ته 
د خپل سفر په ترڅ کې د 2020 مونیخ امنیتي کنفرانس کې ګډون کوي، د بهرنیو چارو 
وزیر ډاکټر جیشانکار د بلجیم بهرنیو چارو او دفاع وزیر فلیپو ګوفین سره په بروکسل 

کې د اروپایي اتحادیې بهرنیو چارو وزیرانو شورا په څنډو کې وکتل
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د ډیپلوماټیک مهالویش بریالی پیل سره د پرتګال ولسمشر، د ویتنام مرستیال ولسمشر 
او د سریالنکا لومړي وزیر د فیبروري میاشت کې د هندوستان څخه لیدنه وکړه

ډیپلوماټیکه ټولګه

د پرتګال ولسمشر سفر هندوستان ته )د فیبروري 13-16(
مارسیلو روبیلو دی سوسا، د پرتګال ولسمشر هندوستان ته سفر درلود. د 

هندوستان څخه د پرتګال وروستی لیدنه په 2007 کال کې ترسره شوې وه. 
د پرتګال ولسمشر د لومړي وزیر نریندرا موډي سره  د لوړپوړي هیئت په 
ترڅ کې ولیدل. ولسمشر سوسا همداراز د هندوستان ولسمشر رام نات کوینډ 
سره هم وکتل او دواړو خواوو سره 14 هوکړه لیکونه رد او بدل کړل چې د 
بحري وختونو پرمختګ، کډوالۍ، د کارونو پیل، د معنوي ملکیتونو حقوق، 
هوانوردي، کوچنۍ ژوندۍ ټکنالوژي، د اوریدلو – ژوندي ګډ تولید، یوګا، 

ډیپلوماټیکه روزنه، ساینسي څیړنه او عامه پالیسي برخې ورکې شاملې دي.

د سریالنکا لومړی وزیر )د فیبروري 7-11(
د سریالنکا لومړی وزیر مهیندا راجاپاسکا چې وروسته له بریالۍ 

ټولټاکنو په نومبر کې  پر څوکۍ کښیناست، د پنځه ورځیني 
رسمي سفر په ترڅ کې هندوستان ته راغی. هغه په خپل بهرني 

سفر کې د هندوستان لومړي وزیر نریندرا موډي سره وکتل، 
او ورسره یې لوړپوړي بحثونه وکړل. دواړو مشرانو هوکړه 

وکړه چې په سریالنکا کې ثبات، امنیت او نیکمرغي، د ساګر  
SAGAR  ډوکټوراین )په سیمه کې امنیت او وده د ټولو لپاره( 

سره یوځای به د هندوستان – پاسفیک سیمې ته د ثبات راوړلو او 
دواړو هیوادونو تر منځ د اړیکو ټینګوالي کوښښونه ډیر کړي. 

د ویتنام مرستیال ولسمشر )فیبروري 11-13(
د ټولنیز جمهوریت ویتنام مرستیال ولسمشر ډانګ تای 

نګوک تین، هندوستان ته د فیبروري 13-11 ته په رسمي 
سفر الړ. د سفر پرمهال د ویتنام مرستیال ولسمشر د 
هندوستان مرستیال ولسمشر وینکایه نیډو  سره دوه 

اړخیزه خبرې او په سیاسي، دفاعي، اقتصادي او امنیتي 
موضوعاتو یې د دواړو خواوو په ګټو بحثونه وکړل. 

مرستیال ولسمشر ډانګ تای نګوک تین د هندوستان په 
ولسمشر رام نات کوینډ غږ وکړ چې د جامع ستراتیژیک 

ملګرتیا تړون افشا کړي چې په 2016 کال کې یې د 
دواړو هیوادونو ترمنځ بنسټ ایښودل شوی.

پورته: د پرتګال ولسمشر مارسیلو روبیلو دې سوسا ته د هندوستان ولسمشر رام نات کوینډ په 
راشترپتې بهاون کې د مراسمو په ترڅ کې ښه راغالست ووایه.

ښي خوا: لومړي وزیر 
نریندرا موډي د سریالنکا 

لومړي وزیر مهیندا 
راجاپاسکا سره د نوي ډیلي 
په حیدرآباد هاوز کې وکتل

کیڼ خوا: مرستیا ولسمشر 
وینکایه نیډو د ویتنام 

ولسمشر ډانګ تای نګوک 
تین سره په نوې ډیلي 

کې وکتل
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سفیر انیل وادوا په بهرنیو چارو وزارت کې د 
سکرتر )ختیځ( او پولنډ، عمان، تایلینډ او ایټالیا 

کې د هند د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. 
هغه په   هانګ کانګ، چین او سویزرلینډ کې هندي 
ماموریتونو ته هم استول شوی او په هاګ کې یې د کیمیاوي وسلو د 

مخنیوي سازمان OPCW لپاره هم کار کړی.

تاکید  ډیر  بیانیه  ګډه  په  مشرانو  دواړو  او 
هاخوا  سرحد  د  او  جاسوسي  ټروریزم  د 
مبارزې  وړان��دې  پر  ټ��روری��زم  ن��وع  هر 
وکړ  غږ  پاکستان  په  هغوی  وک��ړ.  باندې 
یې  سیمه  الندې  اثر  د  ورنکړي  اجازه  چې 
او  شي.  وکارول  لپاره  حملو  ټروریستي  د 
قانون  د  داسو حملو الملین  د  په چټک ډول 
نومبر   26 د  شمول  په  وسپاري  ته  منګولو 
د  دواړو خواوې  او راتنکوټ.  حمله، ممپ 
نښلود ارزښتونه وپیژندل چې وویل د سیمه 
ایزې ساتنې، د دولتونو حاکمیت، ښه دولت 
داري، شفافیت او مسولیت لپاره دې ونښلول 
امنیت  د  هندوستان  کې  اعالمیه  په  شي. 
اصلي ورکوونکي په توګه پیژندل شوی، او 
انساني  همدارنګه ویل شوي چې هندوستان 
او پرمختګ مرستې د هندي بحر سیمه کې 
کوي. دواړو خواوو د USAID سره د نوې 
ملګرتیا باندې هوکړه وکړه چې د هندوستان 
– پاسفیک سیمې او د نورو هیوادونو لپاره 
په  ادارې  ملګرتیا  پراختیایی  هندوستان  د 

مرسته  ډالر  امریکایي  میلیونه   400 خاطر 
ملګرو  د  ایالتونو  متحده  او  ک��ړه.  اع��الن 
کې   شورا  امنیت  شوې  اصالح  بیا  ملتونو 
بیا  باندې  غړیتوب  دایمي  پر  هندوستان  د 
ټینګار وکړ او وعده یې وکړه چې د ملګرو 
ملتونو اټمي مالتړ ګروپ کې به د یو ځای 

لپاره د هندوستان مالتړ کوي.
سفر  د  چې  شي  کولی  خ��واوې  دواړه 
رضایت لپاره شاته وګوري، چې ډیر خلک 
السته  ښې  او  ول  الر  په  سترګې  ورت��ه 
راوړنې یې هم لرلې، او ان د هندوستان او 
په  یې  لپاره  اړیکو  جامع  ال  ایالتونو  متحده 

پرانیستله. راتلونکي کې الر 

د هندوستان 	  ایالتونه  متحده 
لوی سوداګریز ملګری شو 
چې په هندوستان کې یې د 

30 میلیارده امریکایي ډالرو 
په ارزښت پانګونه کړې. او 

ایالتونو  په متحده  هندوستان هم 
کې د 11 میلیارده امریکایي 

ډالرو په ارزښت پانګونه کړې 
ده. شاوخوا 200,000 هندي 

ایالتونو  زده کوونکي په متحده 
کې په زده کړو بوخت دي، 

چې شاوخوا د 6 میلیارده ډالرو 
په ارزښت پیسې امریکایي 

پوهنتونونو ته د فیس په توګه 
ورکوي.

امنیتي 	  کابینې  هندوستان  د 
کمیټې د 3 میلیارده امریکایي 

ډالرو په ارزښت د هندي 
بحري ځواکونو لپاره د 24 

 MH یا Seahawk سېهاک
– 6 هلیکوپټرو پیرل تائید کړل 
او همداراز یې 6 نورې آپاچې 
تائید  لپاره  هلیکوپټرې د اوردو 

کړل. د 2007 کال راهیسې، 
ایالتونو څخه  هندوستان د متحده 
د 20 میلیارده امریکایي ډالرو 

په ارزښت وسلې اخیستې.

دواړه خواوو د پراخه جامع 	 
سوداګریز هوکړه باندې کار 
کولو پیل هوکړه وکړه، خو 

)لمیټیډ(  قانوني کلیمه  به  دوی 
سوداګریز بسته هم ورکې 

کاروي، تراوسه داسې ښکاري 
چې په چټکي به راتلونکو څو 

میاشتو کې وروستی شي.

د شمېرو خبرې 
کول

د متحده ایالتونو ولسمشر او لومړۍ میرمن میالنیا ټرمپ د نوې ډیلي راج ګهټ کې خپل احترام وړاندې کړ
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تګالرو مالتړ باندې یې بحث کاوه چې 
له مخې یې هندي اټمي بریښنا شرکتونو 
امریکایي  د  ته  پیرودونکو  ن��ورو  او 
کولو  وړان���دې  خدماتو  او  تولیداتو 
صادرات  اټمي  امریکایي  سره،  سره 
 – امریکا  د  ک��ړي.  پیل  ته  هندوستان 
ی��وازې  س��وداګ��ري  ان��رژي  هندوستان 
 20 ک��ال  د  کې  کلونو  څلور  تیرو  په 
میلیارده امریکایي ډالرو ته رسیږي، او 
اړیکو  سوداګریزو  هیوادونو  دواړو  د 
مالي  ایالتونو  متحده  د  دی.  اړخ  نوی 
ونیو  تصمیم  داس��ې  شرکت  پرمختګ 
د  او  کړ  اعالن  یې  حضور  دایمي  چې 

لپاره  پروژو  انرژي  وړ  کولو  بیانوي 
ډال��رو  امریکایي  میلیونه   600 د  یې 
کړ.  برابر  سهولت  مالي  ارزښ��ت  په 
ته  کنفرانس  خبریز  یو  ټرمپ  ولسمشر 
په  په وینا کې وویل چې دواړو خواوو 
باندې  تکنالوژي   5G سیمه  بی  خوندي 
بحث کړی، او د د نوې تکنالوژي اړتیا 
لپاره  نیکمرغي  او  پرمختګ  ازادي،  د 
دا مهار  له دې چې  او پرته  لیدل کیږي 

شي او سیل یې وشي. 
چې  وک��ړه  هوکړه  خ��واوو  دواړو 
جامع  )نړیوالې  حالت  ملګرتیا  خپل  د 
کړي.  ل��وړ  ته  ملګرتیا(  ستراتیژیک 

متحده ایالتونه او هندوستان ډیر ګډ شیان لري، ګډ ارزښتونه او ماډلونه، د شرکتونو 
او نوښت ګډ الهام، ګډ فرصته او ننګونې، ګډې هیلې او موخې... د ولسمشر سفر 

هندوستان ته د متحده ایالتونو – هندوستان اړیکو نوی فصل پرانیست
نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر

د متحده ایالتونو 
ولسمشر ډونالډ ټرمپ 

او لومړۍ میرمن 
میالنیا ټرمپ په اګره 
کې د تاج محل څخه 

لیدنه کوي
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10 سلنه یې په اوسپنه او المونیم باندې 
وضع کړه، چې دې سره هندوستان هم 
په  جون  د  کال   2019 د  شو.  زیانمن 
 GSP د  ایالتونو  متحده  امریکا  د   ،5
د  حالت  سیسټم(  عمومي  ترجعیاتو  )د 
دې  چې  وویست،  لپاره  اموالو  هندي 
سره د 6.3 میلیارده امریکایي ډالرو په 
د  وکړ.  اغیز  یې  اموالو  هندي  ارزښت 
2019 کال د جون په 16 امریکا په 28 
وضع  مالیه  اضافي  تولیداتو  امریکایي 
غواړي  ایالتونه  متحده  امریکا  د  کړه. 
چې طبې آالتو، د معلوماتو او مخابراتي 
هند  وي.  ټیټه  مالیه  اسبابو  ټکنالوژي 
حالت  ګټې   GSP خپل  د  چې  غ��واړي 
بیرته ښه کړي، او په اوسپنه او المونیم 
وکوالی  هم  او  شوه  لرې  مالیه  اضافي 
ام  او  انګور  لکه  میوو  خپلو  د  شي چې 

لپاره بازار ته السرسی ومومي.
دن��ده  پ��ه  الن���دې  وی���زې   H1  B د 
هغه  د  او  دن��دې  تخصصي  او  ګمارل 
تکنالوژي  معلوماتي  په  هند  د  اغیز 
هند ال  او  انتظار موضوع  د  او  صنعت 
متحده  امریکا  د  چې  ورکوي  ادامه  هم 
لوړ  د  ته  پرمختګ  اقتصادي  ایالتونو 
په  هندیانو  مسلکي  لرونکو  تخصص 
وسیله د ارزښت تاکید کوي. د لیدنې پر 
هوکړې  داسې  د  موډې  نریندرا  مهال، 
باندې خبرې وکړې چې د هغه له مخې 
به هندي مسلکیان په متحده ایالتونو کې 

کار کوي.
اټمي  د  د  ایالتونو  متحده  امریکا  د 
انرژي انسټیټیوټ یو هیئت د ټرمپ سفر 
څخه مخکې هندوستان ته راغلی و، او 
دسې   او  و،  دلته  سره  رات��ګ  ټرمپ  د 

د هندوستان  ولسمشر ټرمپ 
دومداره رول په پراختیایي او 
امنیتي مرستو کې وستایه چې 
په افغانستان کې ثبات راوړي 
او اړیکو ښه والي کې مرسته 

هندوستان-پاسفیک  د  کوي. 
برخه کې تاکید وشو چې د 

دوی ترمنځ نږدې ملګرتیا د 
یو مرکزي، ازاده، خالصه، 

نیکمرغه  او  سولیز  ټولشموله، 
اړینه  لپاره  هندوستان-پاسفیک 

ده، چې د اسین مرکزي پیژندلو 
لپاره ضروري ده، او نړیوال 
قانون او ښه دولت داري سره 

تړاو لری، او د اطالعاتو ازاده 
راکړه ورکړې او ساتنې مالتړ 
کوي، د بحر پر سر پروازونه 

او د بحرونو نور قانوني 
استعمال څخه هم مالتړ کوي.

مخ پر وړاندې الر

د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي وزیر نریندرا موډي سره د )نمستې ټرمپ( پروګرام پر مهال، د احمد آباد موټیرا سټوډیوم
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سیمه  په  ان��رژي،  مبارزې،  وړان��دې  پر 
همکاري  موضوعاتو  نړیوالو  او  ایزو 
لیدلی،  لوړوالی  اړخیزه  هر  کې  برخو 
ښه  هم  بدل  او  رد  ترمنځ  خلکو  د  ان  او 
شوی. د هندوستان بهرنیو چارو او دفاع 
ایالتونو  متحده  امریکا  د  سفر  وزیرانو 
ناستې  دویمې   2019 ډیسمبر   2+2 د  ته 
او   ISA امنیتي ضمیمې د صنعتي  لپاره 
نوښت  سوداګرۍ  او  تکنالوژي  دفاعي  د 
ترڅو  کړل  السلیک  لیکونه  هوکړه  درې 
د تکنالوژي لیږد او د اړینو تکنالوژیو بیا 

تولید مطمئن شي.
دواړه هیوادونه د نظامي لوژیستیکونو 
ل��ک��ه د ل��وژس��ت��ی��ک ت��ب��ادل��ې ی��ادداش��ت 
او  مطابقت  مخابراتو  د   ،LEMOA
د   ،COMCASA لیک  هوکړه  امنیتي 

کلیدي  تبادلې  او  اړیکو  امن 
د  ک��ړل.  السلیک  تړونونه 
هوکړه  کې  جریان  په  لیدنې 
ټکې  ځمکې  د  چ��ې  وش��وه 
د  لپاره  همکاریو  ورکولو 
همکارۍ  او  تبادلې  اساسی 
السلیک    ،BECA ت��ړون 
روان  چټک  ل��ور  په  کولو 

په راتلونکي کې  لیکونه  دا هوکړه  شي. 
د ګډو عملیاتو مخه پرانیزي. خو بیا هم 
په  ملګري  دفاعي  لوی  د  به  هندوستان 
په  لیږد  تولید  ګډ  او  ټیکنالوژۍ  د  توګه، 
لټه کې وي ترڅو هندوستان د امریکایي 

تجهیزاتو د تولید په مرکز بدل کړي.
د بحث بل مهم ټکی سوداګري وه. په 
ایالتونو  2018 کال کې د امریکا متحده 
او  کړه  وضع  مالیه  نړیواله  سلنه   25

د هندوستان او متحده ایالتونو ترمنځ اړیکو چټک 
بدلون لیدلی. دوه اړخیزه سوداګري په تیرو دوه لسیزو 
کې څو چنده شوي، او اوس د 142 میلیارده امریکایي 

ډالرو ارزښت لري

پورته: د هندوستان ولسمشر رام 
نات کوینډ د نوي ډیلي راشترپتي 

بهاون کې د متحده ایالتونو 
ولسمشر، ډونالډ ټرمپ سره وکتل

پورته: د متحده ایالتونو ولسمشر 
ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمن 
میالنیا ټرمپ د سبرمتي اشرام 
لیدنې پر مهال خپل السونه په 

چرخه )تاویدونکې څرخ( باندې 
وهي، او لومړی وزیر موډي ورته 

الرښوونه کوي
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ډونالډ  ولسمشر  ایالتونو  متحده  امریکا  د 
ټرمپ هندوستان ته د فیبروري 24 څخه 
درلود.  سفر  بریالی  ډیر  پورې   25 تر 
لومړۍ میرمن،  ایالتونو  امریکا متحده  د 
ایوانکا  لور  ولسمشر  د  ټرمپ،  میالنیا 
ورسره  هم  کوشنر  جرد  زوم  او  ټرمپ 
دې سفر کې ملتیا کوله چې د احمد آباد، 
اګره او نوې ډیلي څخه یې لیدنه وکړه. د 
احمدآباد موټیرا سټوډیم لویه عامه غونډه 
هم ورکې شاملیږي چې د خلکو بیروبار 
او  موډي  وزیر  لومړي  د  ترڅو  و  ډیر 
د  وکړي.  هرکلی  څخه  ټرمپ  ولسمشر 
خلکو  د  ولسمشر  ایالتونو  متحده  امریکا 
په  لپاره  دې  چې  شو  حیران  هرکلي  په 

الره د میدان هوایي څخه تر سټوډیوم د 
هندوستان  او  ول،  والړ  غاړو  په  سرک 
او لومړي وزیر موډي څخه یې ښه مننه 
شوه.  ښکاره  ترې  ملګرتیا  چې  وک��ړه 
او  ولسمشر  ایالتونو  متحده  امریکا  د 
میاشتو  اتو  تیرو  په  لومړی وزیر موډي 
کې څو څو ځله د یو بل سره وکتل، او د 
کړه، چې  ملګرتیا جوړه  یې  بل سره  یو 
لومړي  ترڅو  اړ کړ  یې  ټرمپ  ولسمشر 
او  ملګری(  )استثنایي  ته  موډي  وزیر 

)خورا بریالی مشر( وویل.
د هندوستان – امریکا متحده ایالتونو 
د  کې  کلونو  څو  وروستیو  په  اړیکو 
ټروریزم  د  دفاع،  پانګونې،  سوداګرۍ، 

لومړي وزیر نریندرا 
موډي، د متحده ایالتونو 

ولسمشر، ډونالډ ټرمپ او 
د متحده ایالتونو لومړۍ 
میرمن، میالنیا ټرمپ، 

سبرمتي اشرام د لیدنې پر 
مهال، چې د ګاندي اشرام په 

نوم هم یادیږي، احمد آباد
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د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د فیبروري 24 – 25 هندوستان 
ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه لوړ پوړه اړیکو دوام نښه وه. پخوانی 

سفیر انیل وادوا د دې سفر په ارزښت باندې رڼایي اچوي

راتلونکي
ته یوه الر

د هندوستان لومړي وزیر نریندرا موډي د نوي ډیلي حیدرآباد هاوز کې د متحده ایالتونو ولسمشر، ډونالډ ج. ټرمپ سره وکتل
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منیش چاند د انډیا او نړۍ مجلو او انډیا لیک 
شبکې مشر ایډیټر دی، انډیا لیک شبکه یو 

سایټ ده چې په نړیوالو چارو مطلبونه لیکي

پ��ه ج��وړول��و کې  د ن��وي ه��ن��دوس��ت��ان 
هندیان  ځواکمن  بهرمیشته  میلیونه   25
بیالبیلو  په  چې  لوبوي،  رول  ارزښتناکه 
لکه  اوسیږي.  کې  وچو  لویو  او  هیوادونو 
بهرمیشته  جیشانکار  ډاک��ټ��ر  چ��ې  څنګه 
ځواکمنوهندیانو او هندي فرهنګ او میراث 
الره  هندوستان  د  وویل:  کې  اشاره  په  ته 
وي.  مارکه  هندوستان  د  سره  ریښتیا  په 
په  دځ��واک  ته  مونږ  مارکه  هندوستان  د 
وزیر  لومړي  راک��وي.  ځانګړیتوب  توګه 
اهمیت  مارکه  هندوستان  د  موډي  نریندرا 
راټول کړی او سږ کال یې  د ملګروملتونو 
وویل:  کې  نیویارک  په  کې  ناسته  عمومي 
میلیارده   1.3 په  کوښښونه  ټ��ول  زمونږ 
د  خوبونه  زمونږ  خو  دي.  متمرکز  هندیانو 
خوبونو،  هیواد  هر  د  خوبونو،  نړۍ  نورې 
چې  دي  څیر  په  خوبونو  ټولنې  هرې  د  او 
دا کوښښونه به ثمر ته ورسیږي. کوښښونه 
زمونږ دي خو ثمره یې د ټولو دی، د ټولې 

نړۍ ده. 

س��وم��ره چ��ې م��خ پ��ر وړان���دې ځي 
الر  ته  طلوع  ن��ړی��وال  الس  په  خپل  د 
مټ  په  خپل  د  به  هندوستان  ه��واروي، 
السرسی  ته  خودمختاري  سترتیژیکې 
رقابتونو  سیاست  ځمکني  د  ول���ري، 
د  چې  نیسي  تصمیمونه  خپلواک  ترڅنګ 
هیواد ټول خلک یې له ګټې برخمن شي. 
پرمختګ  داسې  او  ډیپلوماسي  مینې  د  دا 
د  ت��ګ��الره  بهرنۍ  چ��ې  ل��ري  اړت��ی��ا  ت��ه 
لیدلوري سره، هندوستان د وتلي  ښکاره 
په توګه د ځانګړي غږ او خبرو  ځواک 
نظام  نړیوال  بدلیدونکي  چټک  په  سره 

کې وګوري.

د کلونو په تیریدو سره، 
د ریسینا بحث د محرک 
فارم په توګه په مهمو 

نړیوالو او ستراتیژیکو 
مسایلو بحث کاوه. ما 
هم فرصت وموند چې 

داسې مشرانو سره 
وګورم چې زمونږ د 
ملته ښه ملګري دي.

نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر

پورته: لومړي وزیر 
موډي د امریکا متحده 

ایالتونو ته د 2019 کال 
سپتمبر میاشت سفر پر 
مهال د ملګرو ملتونو 
عمومي ناستې ته وینا 

کوي
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نړیوال  په  او  جوړولو،  هندوستان  نوي 
لپاره  د هندوستان ښکاره کولو  ستیج کې 

اړینه ده.

د نړیوالو موخو شکل جوړونه
او  وضعیت  نړیوال  چې  کې  حال  پداسې 
ژوندي هندوستان څخه د نړیوالو اوچتې 
لپاره  ت��ګ  وړان���دې  پ��ر  م��خ  شته،  تمې 
اړخیزیتوب  څو  د  موډي  وزیر  لومړي 
اصالحاتو مالتړ وکړ ترڅو نوی نړیوال 
نظام جوړ کړي چې د ځواک اوسنی تغیر 
منعکسونکی  حقیقتونو  پیړۍ  21مې  د  او 
بدلون  اقلیم  د  هندوستان  همداراز  وي. 
پاریس  د  او  دی  مخکښ  ک��ې  م��ب��ارزه 
پوره  تعهدونه  ټول  خپل  بنسټ  پر  تړون 
کړې، او یو سلسله نوښتونه یې پیل کړي 

ته  اقتصاد  کاربن  تولیدونکي  ټیټ  د  چې 
نوي  د  کې  برخه  پدې  ورکړي.  پراختیا 
ډیلي رول په پیژندلو سره، ډیر هیوادونه 
اتحاد سره یوځای کیږي  نړیوال سولر  د 
سپین  نړۍ  شنې  او  پاکې  د  غواړي  چې 

انقالب الرښود واوسي.

د هند مارکه
د مخ پر وړاندې تللو، فرهنګي ډیپلوماسي 
او او مدني ارزښتونو الره جوړول به د 
وي.  ټکی  لوی  کې  تګالره  بهرنۍ  هند 
کې  الرو  بیشماره  په  نښلود  فرهنګي  دا 
نړیوالې  یوګا  د  چې  کیږي،  منعکس 
تر  نیولی  څخه  لمانځلو  نړیوال  ورځې 
انسانیت  د  میله  کومب  یونسکو  چې  دې 
نامعلوم فرهنګي میراث په توګه وپیژنده.

لومړي وزیر نریندرا 
موډي، ډاکټر محمد جواد 
ظریف، د ایران بهرنیو 

چارو وزیر سره وکتل
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وزیر، مرستیال ولسمشر، د بهرنیو چارو 
وزیر او نورو وزیرانو په څیر لوړ رتبه 
چارواکي ورکې شامل ول. په بدلیدونکي 
څو  د  هندوستان  کې،  نړۍ  اړخیزه  څو 
خپل  د  چې  کړې  غ��وره  الره  اړختوب 
د  سره  هیوادونو  ځواکمنو  او  همفکره 
موضوعاتو پر بنسټ د الرو جوړولو ته 

لیدل کیږي.  اړتیا 

د نوي هندوستان لپاره ډیپلوماسي
هغه څه چې دا توپیرلرونکې ډیپلوماټیکه 
هیواد  د  ورک���وي،  ال��ه��ام  ت��ه  پراختیا 

پداسې  ده.  ډیپلوماسي  لپاره  پرمختګ 
حال کې چې د هند دولت یو لوړه موخه 
اقتصاد  ډال��ري  تریلیون   5 چې  ټاکلي 
ولری، بهرنۍ تګالره هم په همدې بنسټ 
هیوادونو  دوستانه  ټولو  د  چې  ده  والړه 
کړي،  جوړې  شبکې  ملګرتیاوو  د  سره 
ترڅو تر 2022 کال پور نوی هندوستان 
خپلواکۍ  هندوستان  د  چې  کړي  جوړ 
خوري،  سمون  هم  سره  کلیزې  مې   75
هم  موډي وعده  لومړي وزیر  د  همدا  او 
د  ملګرتیا جوړول  پایداره  او  سالم  د  ده. 
د  پیل  کارونو  نوو  او  نوښت  ټکنالوژي، 

د نوي هندوستان جوړولو لپاره، 25 میلیونه بهر میشته هندیان 
ارزښتناکه رول لوبولی شي، چې د نړۍ بیالبیلو هیوادونو او لویو 

وچو کې پراته دي

د هندوستان د بهرنیو 
چارو وزیر ډاکټر س. 

جیشانکار د 2020 
ریسینا بحث په یوه 

ناسته کې
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موضوعاتو  اساسي  په  تګالرې  بهرنۍ 
رڼا واچوله. هغه وویل: چې د هندوستان 
ډیرځای  پ��رځ��ای  کولو  ډډه  د  ب��ه  الره 
حال  په  تاکید  د  وي.  نیونکې  تصمیم 
څو  تیرو  په  هندوستان  چې  ویل  یې  کې 
په  نښلود  او  بدلون  اقلیم  د  کې  کلونو 
تر  راوستی.  تغیر  کې  موضوعاتو  څیر 
راتلونکو  په  هغه  چې  دا  یې  مهمه  ټولو 
ځواکمنتیا  د  هندوستان  د  کې  کلونو  څو 
مثال ښکاره کړ، هغه وویل: د هندوستان 
نه  ویجاړوونکې  ډول  نړیوال  په  به  الره 
ورکړو.  ثبات  ته  ځواک  باید  مونږ  وي، 
او د هندوستان الره دا هم نه ده چې خپل 

الره  هندوستان  د  وي.  لیونۍ  او  مرکزي 
د  ظرفیتونه  خپل  چې  وي  هیواد  هغه  به 

نړیوالو ګټو په خاطر په کار واچوي.

پراختیا  ډیپلوماټیکه 
مقام  نړیوال  هندوستان  د  چې  څنګه  لکه 
په  د هندوستان دولت هم  لوړیدو دی،  په 
پراختیا  ډیپلوماټیکه  کې  حرکت  مثاله  بې 
کولو  ژون��دي  بیا  ملت  د  ترڅو  کړه  پیل 
ورکړي.  حرکت  ته  مالتړ  نړیوال  لپاره 
په دواړو نیم کرو د ځمکه کې په تیر څو 
ته  هیواد  سفرونه  شمیر  لوړ  کې  کلونو 
دننه او بهر شوي چې د ولسمشر، لومړي 

د ګډ ځواکمن کیدو عادت پر موخه، هندوستان د افریقا، اسیا، التین 
امریکا او شرقي اروپا هیوادونو سره بودیجه، ټکنالوژي او تخصص 

شریک کړ

د بهرنیو چارو وزیر 
ډاکټر جیشانکار، د 

ایستونیا بهرنیو چارو 
وزیر اورماس رینسالو 

سره وکتل
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وړان��دې  له  او  عملي  لرونکې،  ه��دف 
ج��وړون��ک��ې  ش��ک��ل  ک��وون��ک��ې.  عملي 
راوړون��ک��ې  ث��ب��ات  ک��وون��ک��ي،  ډډه  ن��ه 
د  ډول  عمومي  پ��ه  وی��ج��اړون��ک��ې،  ن��ه 
اموالو  نړیوالو  او  راوستونکي  امنیت 
په  چې  څنګه  لکه  نسخه.  جوړونکې 
چارو  بهرنیو  هیواد  د  سره  دقت  بشپړ 
د  کې  وروستیو  په  جیشانکار  وزیر س. 
کې  ډیلي  نوي  په  بنسټ  پر  بحث  ریسینا 
د هندوستان بهرنۍ تګالرې پنځمه نسخه 
کلیمو نوې  د  او دې سره یې  جوړه کړه 

ټولګه او چوکاټ موندلی.
په بهرنۍ تګالره کې کلیمې ارزښت 
ودې  پ��ر  م��خ  د  همدارنګه  او  ل���ري، 
برابر ډول  په  ټولګه  لغتونو  د  هندوستان 
په  ته  جهت  تګالرې  بهرنۍ  د  هیواد  د 

بې  چې  ورک��ړی  ځای  کې  نړۍ  داس��ې 
مثاله بدلونونو سره مخ ده.

ث��ب��ات  او  ج���وړون���ک���ې  ش��ک��ل 
راوړونکې

نوی هندوستان د 21 مې پیړۍ په دویمه 
دی،  کې  ح��ال  په  ظهور  د  کې  لسیزه 
د  پرمختګ،  پایداره  بدلون،  اقلیم  د  چې 
بحري  مبارزې،  وړان��دې  پر  ټروریزم 
بیا  دول��ت��دارې  ن��ړی��وال��ې  د  او  امنیت 
ډول  عملي  په  شمول  په  پالن  جوړولو 
نړیواله موخه په ډیرو مهمو موضوعاتو 

کې بدلوي. 
خبرې  اړخیزه  څو  بحث  ریسینا  په 
وشول،  باندې  الرې  هندوستان  د  اترې 
ډاکټر جیشانکار د نوې هند لپاره د نوې 

لومړی وزیر موډي د 
بیالبیلو هیوادونو څخه د 

راغلو نمایندګانو وزیرانو 
سره، د ریسینا 2020 

بحث په څنډو کې
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د هندوستان لومړی وزیر نریندرا موډي د نړیوالو مشرانو سره د 2020 رایسینا بحث ناسته کې، د جنوري 41، نوې ډیلي

په تیره لسیزه کې د هند بهرنۍ تګالره کې پراخه بدلون راغلی. د هند اوسنی 
نوی انځور یو ثابت، رسیدلی او ګټور ځواک په توګه د هیواد ډیپلوماتیک 

نوښتونه مخ پروړاندې وړي

په بهرني تګالره کې 

د هندوستان الره
لیکواله: منیش چاند
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د  موخه  په  ډیروالي  اړیکو  د  ترمنځ  خلکو 
برازیل ولسمشر پدې وروستیو کې د هندي 
د  پرته  لپاره  سوداګرو  او  سیالنیانو  اتباعو 

ویزې سفر اعالن وکړ. 

مخ پر وړاندې الر
م��خ پ���روړان���دې ل��ی��دل��و س����ره، اوس��ن��ي 
او تړونونه دا ښکاره کوي چې  جوړښتونه 
پیاوړې  هم  ال  به  اړیکې  برازیل  او  هند  د 
به  پراختیا  پانګونې  وا  سوداګرۍ  د  شي. 
کړي،  اضافه  څه  یو  کې  ملګرتیا  هرومرو 
پر  مخ  ګ��ډې  دوی  د  یې  برخه  لویه  خو 
په  دي.  ګټې  نړیوالې  ستراتیژیکې  او  ودې 
امریکا  الیتینې  او  اسیا  د  کې  وخت  ورته 
برازیل  او  هندوستان  اقتصادونه،  لوی  دوه 
ترڅو  ورکوي  پراختیا  ته  همکارې  خپلې 
اصالحات  کې  نقشه  دولتدارۍ  نړیوالې  د 

راولي.
نړیواله  ملګرتیا  هندوستان-برازیل  د 
 ،G20 ،G4 ،IBSA ،BRICS ټوټه به د
BASIC او ملګرو ملتونو په شمول د څو 

پراخه  هم  ال  جوړولو  په  بنسټونو  اړخیزو 
سره  لرلو  په  لیدلوري  اوږدمهاله  د  شي. 
اندرې  سفیر  برازیل  د  کې  هندوستان  په 
دا  باید  مونږ  وایي:  الګو  ډو  کوریا  ارانها 
خواوو  ټولو  شو  کولی  چې  څومره  اړیکی 
سفر  بولسونارو  ولسمشر  د  وغ��زوو.  ته 
اړیکې  اړینې  دا  ی��وازې  نه  ته  هندوستان 
د  کې  برخو  څو  په  بلکه  ک��ړې  پ��ی��اوړې 
خوړو  د  او  کرنه  پانګونې،  او  سوداګرۍ 
ساینس،  امنیت،  ان��رژي  د  خوندیتوب، 
اقلیم  تر  نیولی  څخه  نوښت  او  ټکنالوژي 
او  مبارزه  وړاندې  پر  ټروریزم  د  بدلون، 
اصالحاتو  شورا  امنیتي  ملتونو  ملګرو  د 

پرانیستې. پورې نوې درینڅې 

د برازیل ولسمشر جیر 
بولسونارو د نوي ډیلي 
راجګهټ کط د مهاتما 

ګاندي ارمګاه کې د 
ګالنو ګیډۍ کیښوده.

منیش چاند د انډیا او نړۍ مجلو او انډیا لیک 
شبکې مشر ایډیټر دی، انډیا لیک شبکه یو 

سایټ ده چې په نړیوالو چارو مطلبونه لیکي

هندوستان او برازیل 15 	 
لیکونه السلیک کړل  هوکړه 

چې بیال بیلې برخې لکه 
سوداګري، انرژي او نوښت 

ورکې شامل دي.

دواړو خواوو هوکړه وکړه 	 
چې د خپل دفاعي صنعت 

پراخه  همکاري  ترمنځ  بنسټونو 
کړي او داسې یوې هوکړې 

لپاره کار وکړي چې د نړیوال 
ټروریزم پر وړاندې او د یو 

هیواد څخه بل هیواد ته تنظیم 
شوو جنایتونو پر وړاندې 

مبارزه وکړي.

هغوی هوډ وکړ چې د شته 	 
میکانیزم ځواکمن  ادارو 

کړي او د خپل ګډې ګټې دوه 
اړخیزه، ټول اړخیزه او څو 

اړخیزه موضوعاتو د برابري 
او اعتماد اصولو پر بنسټ 
همکاري ته وده ورکړي. 

په یوه اوچت اقدام سره، 	 
هندوستان او برازیل د 

پانګونې همکاري او هوکړه 
لیک او د سهولت تړون 

چې مخ پر ودې سیمو کې د 
سوداګري او پانګونې ډیروالی 

راوړي، السلیک کړل.

د انرژي خوندیتوپ او کرنې 	 
برخو کې هم هوکړه لیکونه 

السلیک شول. د تیلو او طبیعي 
ګازو او بایو انرژي برخو کې 

لیکونه السلیک  جال هوکړه 
شول.

د نوي ډیلي څخه 
تر برازیلیا
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داسې  دی،  ملګری  سوداګریز  ارزښتناکه 
کې  برخه  د  ګازو  او  تیلو  د  برخه چې  یوه 
هیواد  د  توګه  په  هدف  ښه  پانګونې  هندي 
ارزښت په نښه کوي. د سفر پرمهال د هند 
وزارت  ګازو  طبیعي  او  پطرولیم  د  دولت 
انرژي  او  معادنو  د  دول��ت  برازیل  د  او 
او  ګازو  طبیعي  او  تیلو  د  ترمنځ  وزارت 
دوه  همکارۍ  د  کې  برخو  ان��رژي  بایو 
حال  پداسې  کړل.  السلیک  لیکونه  هوکړه 
کې چې برازیل د انرژي ځواک برخه کې 
هیوادونه  دواړه  لري،  ریکارډ  شوی  ثابت 
غواړي چې د دویم نسل بایوفیول )عضوي 
څیړنې  د  کې  برخه  پراختیا  پطرولیم( 

همکاري وکړي.

نښلود فرهنګي 
ملګرتیا  کلکه  هندوستان  او  او  برازیل  د 
یوازې د اقتصاد، ځمکني سیاست او انرژي 

هندوستان  د  برازیلیان  بلکه  نه،  کې  برخه 
سره  فلسفې  او  نڅا  هنر،  کلتور،  او  دود 
ډیره مینه لري. په برازیل کې د هندوستان 
چې  پوري  سینګ  هارډیپ  سفیر  پخواني 
اوس د ملکي هوانوردي او سوداګرۍ وزیر 
مینه  سره  کلتور  هند  د  هغوی  وای��ی:  دی 
د هندوستان څخه ډیر  برازیل کې  په  لري. 
هیوادونو  دواړو  د  شته.  مرکزونه  یوګا  د 

ولسمشر کوینډ او 
لومړي وزیر موډي 

د برازیل ولسمشر 
بولسونارو ته د 

مراسمو په ترڅ کې ښه 
راغالست ووایه.

د جغرافیایي واټن سره، سره دواړو هندوستان 
او برازیل په ډیرو نړیوالو موضوعاتو ګډ دریځ 
لري ځکه چې نظرونه یې سره یو دي، ستاسو 
)د ولسمشر بولسونارو( سفر هندوستان ته د 

هندوستان او برازیل اړیکو نوی فصل پرانیست.
نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر
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راتلونکو  په  کړ چې  تعین  هدف  اوچت 
میلیارده   8 اوسنی  به  کې  کلونو  څو 
برابره کوي.  ډالري راکړه ورکړه دوه 
ل��وم��ړي وزی���ر ن��ری��ن��درا م���وډي چې 
برازیل په التین امریکا کې د هندوستان 
توګه  په  ملګري  اقتصادي  ارزښتناکه 
اقتصاد  بولسونارو  ولسمشر  د  کړ،  یاد 
بیا جوړولو پالن پوره مالتړ یې ښکاره 
کړ او برازیلي کمپنۍ یې وهڅولې چې 
هندي  د  او  وکړي  پانګونه  کې  هند  په 
کمپنیو سره اوږدمهاله تجارتي تړونونه 

او ملګرتیاوې جوړې کړي.
په داسې حال کې چې دواړه خواوې 
هندوستان او برازیل یو بل ته د فرصت 
به  س��ره  دې  ګ��وري،  توګه  پ��ه  سیمو 
شي.  پیاوړې  هم  ال  اړیکې  اقتصادي 

منرالونو،  او  د طبیعي سرچینو  برازیل 
تنګسټن،  نیکل،  منګانیز،  اوسپنه،  لکه 
زر،  سره  فاسفیت،  پوتاشیم،  الماس، 
د  لري.  لویې زیرمې  او ګرافیت  سرب 
التینې امریکا ځواکمن کور د هندوستان 
ټکنالوژي  معلوماتي  د  لکه  علم  پوهنیز 
برخه چې خپل تخصص یې ثابت کړی 
ته  د درمل صنعت  او  بایوټکنالوژي  او 
هم سترګې په الر دی. په ځانګړي ډول 
باندې یې هوکړې وکړې  داسې پالنونه 
برخو  امنیت  انرژي  او  زراعت  د  چې 
په  او  ک��ړي  ل��وړه  همکاري  خپل  کې 
راتلونکو میاشتو کې به د دې همکارۍ 

اوچت اغیز ولیدل شي. 
او  امریکا  )التین   LAC ټ��ول  په 
کارابین( سیمه کې برازیل د هندوستان 

د برازیل ولسمشر جیر بولسونارو د هندوستان ولسواکۍ ورځ 
لمانځغونډه کې په نوې ډیلي کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ

ښي خوا: لومړی وزیر 
موډي د بریکس د 

مشرانو بحث یولسمه 
ناسته کې خپل بیان 

اوروي

په 2018 کال کې 
ته  برازیل  هندوستان، 

یولسم لوی صادرونکی او 
د برازیل څخه لسم لوی 

واردونکی و. پداسې حال 
برازیلي کمپنیو  کې چې 

معلوماتي  موټرو،  په 
انرژي،  ټکنالوژي، معدن، 
بوټانو برخه کې  پطرولیم، 
په هند کې پانګونه کړې، 
معلوماتي  د  کمپنیو  هندي 

ټکنالوژي، درمل، انرژي، 
د کرنې-سوداګري، معدن، 

انجنیری او موټرو برخو 
بیالبیلو سکتورونو  په څیر 

پانګونه کړې. کې 

حرکي ټولنې
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د  ترمنځ  هیوادونو  دواړو  د  خبرو  دې  چې 
پر  ارزښتونو  مشترکه  او  لیدلوري  نړیوال 
پراختیا  ال  ته  همکارۍ  استرتیژیکې  بنسټ 

ورکړه. 

ملګري طبیعي 
هندوستان  او  برازیل  د  کې  کال   2006 په 
ترمنځ د اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو 
لسیزه  یوه  و.  اق��دام  ارزښتناکه  یو  لپاره 
د  ب��رازی��ل  د  څخه  هندوستان  د  وروس��ت��ه 
په 2016  لیدنې  تیمر  میشل  ولسمشر  وخت 
تازه  همکارۍ  اړخیزې  څو  دې  د  کې  کال 
پړاو پرانیست. لومړي وزیر نریندرا موډي 

چې برازیل څخه دوه ځله لیدنه 
کال  په 2014  )فورتالیزا  کړې 
په   ،)2019 په  برازیلیا  او  کې 
مشهوره ډول وویل چې هند او 

برازیل طبیعي ملګري دي.

 اقتصادي همکاري
دوه  امریکا  التینې  او  اسیا  د 
مشترکه  چې  توګه  په  اقتصادونو  ځواکمنو 
ډال��رو  امریکایي  تریلیونه   5 یې   GDP
کوالی  برازیل  او  هندوستان  رسیږي،  ته 
ژوند  اقتصادي  نوی  ته  همکارۍ  خپل  شي 
لوی  د  اړخ  اقتصادي  ملګرتیا  د  ورکړي. 
د  ته  هندوستان  لخوا  هیئت  سوداګریز 
چې  شو  ښکاره  کې  سفر   25-27 جنوري 
کمپنیو  لویو  برازیلي  د  بولسونارو  ولسمشر 
هندوستان  د  و.  مل  سره  رئیسانو  اجرایوي 
مشرانو  سوداګریز  لوړرتبه  برازیل  او 
سوداګري  اړخیزه  دوه  د  خبرواترو  ترمنځ 
د  کړ.  جوړ  پالن  اوچتوالي  پانګونې  او 
اقتصادي همکاري په مټ دواړو خواوو یو 

د اسیا او التینې امریکا دوه لوی اقتصادونو 
په توګه، هندوستان او برازیل دواړو خپله 
همکاري پراخه کړې ترڅو نړیوالې دولتدارۍ 
کې اصالحات راوړي 

مرستیال ولسمشر وینکیا 
نیډو د جیر بولسونارو، 

برازیل ولسمشر سره 
په نوي ډیلي کې ناسته 

وکړه

یو عملي پالن جوړ شو، چې 
داسې وایي:

ستراتیژیکه 	  او  سیاسي 
هماهنګي سوداګري او راکړه 
ورکړه، ملکي هوانوردي او 

انرژي

ساینس، ټکنالوژي او نوښت،	 

او 	  فضایي همکاري چاپیریال 
همکاري، تخنیکي 

دفاع او امنیت فرهنګ او پوهنه	 

او 	  امنیت  قونسلي چارې, ټولنیز 
همکاري قانوني 

د سفر څخه السته 
راوړنې
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واټن  کیلومتره  زرګونه  هیوادونه  دواړه 
یې  موخې  نړیوالې  او  ارزښتونه  خو  لری 
 27 تر  څخه   25 جنوري  د  دي،  یو  سره 
پورې نوي ډیلي ته د برازیل ولسمشر جیر 
هندوستان  پرمهال  سفر  رسمي  بوبسونارو 

او برازیل څو ډوله نوي تړونونه وتړل.
پ��ه داس���ې ی��و ځ��ان��ګ��ړې ح��رک��ت چې 
په  ته  ملګرو  خاص  هندوستان  د  ی��وازې 
نظر کې نیول کیږي، لومړي وزیر نریندرا 
په  نومبر  د  کال   2019 د  چې  کله  موډي 
برازیل  د  درل��ود،  سفر  ته  برازیلیا   31
ولسواکۍ  د  یې  ته  بولسونارو  ولسمشر 
بلنه  ورځې لمانځغونډي ستر میلمه په توګه 
ورکړه. په څو کلونو دا لومړی ځل دی چې 
ملي  هند  د  مشر  یو  څخه  امریکا  التین  د 

په  دا خپله  بلل کیږي، چې  ته  ورځې جشن 
سیمه کې د هند بهرنۍ پالیسي ودې ارزښت 

ښکاره کوي.
د 2019 کال جون میاشتې G20 غونډې 
)جاپان، اوساکا( بریالۍ دوه اړخیزو بحثونو 
پالزمینې  برازیل  د  کال   2019 د  وروسته 
په څنډو  برازیلیا بریکس BIRCS غونډې 
دویم ځل  د  مشرانو  هیوادونو  دواړو  د  کې 
ناستې  برازیلیا  د  وکتل.   سره  بل  یو  لپاره 
د هند -  برازیل همکارۍ په بیالبیلو برخو 
پر وړاندې  رڼا واچوله. دواړه مشرانو مخ 
استراتیژیکې  پراخه  جامع  په  لپاره  تللو 
اړخیزه  دوه  د  او  وکړه،  هوکړه  همکارۍ 
مشخصې  یې  برخې  پانګونې  او  سوداګرۍ 
شول  وویل  کې  بیانیه  رسمي  یوه  په  کړې. 

ښي خوا: )د کیڼ څخه ښي 
لور ته( د هندوستان دفاع وزیر 
راجنات سینګ د لومړي وزیر 
نریندرا موډي سره، د برازیل 

ولسمشر جیر بولسونارو، د 
هندوستان ولسمشر رام نات 

کوینډ )د خپل میرمن سره( او 
د هندوستان مرستیال ولسمشر 

وینکایه نیډو

7



همکاري

2 0 1 9  |       | | هند ليد        |

څنډې او جهتونه
د فعالیتونو نوې 

هندوستان ته د برازیل ولسمشر جیر بولسونارو رسمي سفر د هیواد د 
والسواکۍ ورځې په پار دا ښکاره کړه چې د اسیا او التیني امریکا نوي 

ځواکونه د یوبل سره څومره کلکې اړیکې لري
لیکواله: منیش چاند

د هندوستان لومړی وزیر نریندرا موډي د برازیل ولسمشر جیر میسیاس بولسونارو سره، د نوي ډیلي حیدرآباد هاوز کې
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د ملګرتیا لمانځل

هندوستان ته د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خورا بریالی سفر

پاکوالی د ټولو لپاره

د سواچ بهارت ماموریت جوړښت

خوندوره خوښي

د شمالي هندوستان تازه او طبیعي 

ښکلي جهیلونه

په پایدارۍ کې زده کړې

پخوانۍ زینه لرونکې څاګانې او 

د اوبو ساتنه

هند ليد
34 ټوک  |  01 ګڼه  |  2020

بدلون سره مخ  تدریجي  یو  د  انځور  نړیوال  د هندوستان  داخلیږي،  ته  لسیزې  نوې  نړۍ  لکه څرنګه چې 
شوی، ترڅو نړۍ ته قاطع، رسیدلی او فعاله ډیپلوماتیک لیدلوری وړاندې کړي. هندوستان پراخ پرمختګ 
ټولو  یا  وي  حرکت  لور  په  اقتصاد  ډالري  تریلیون  پنځه  د  وي،  لنډوالی  پروسو  دولتي  څه  که   – لیدلی 
هیوادوالو ته د اساسي پاکوالي زمینې برابرول وي. خو د کلونو په اوږدو، زمونږ دودونه، فرهنګ او هنري 

میراث زمونږ سره اړوند پاتې شوی او ان نن یې زمونږ د ژوند سټایل مدیریت کړی.

پداسې نړۍ کې چې فاصلي په چټکۍ سره لنډیږي، دسانسکریت عبارت، واسودایفا کوتومبکام )نړۍ یوه 
کورنۍ ده( د هندوستان څو اړخیزه ډیپلوماټیکو نوښتونو یو عمده فکتور ګڼل کیږي. مونږ د ریسینا بحث 
ته په کتلو، چې یو څو اړخیز کنفرانس دی چې د نوښت په توګه راوتلی ترڅو د نړیوالو ټولنو ننګونکو 
موضوعاتو باندې خبرې وکړي او دا چې څرنګه مونږ سره مرسته کوي ترڅو د هندوستان ثابت او عملي 

انځور ښکاره کړي، هغه هیواد چې نړیواله دولتي نقشې جوړولو کې برخه واخلي.

 71 د  چې  بولسونارو،  جیر  ولسمشر،  برازیل  د  سره،  کولو  پیل  مهالویش  مصروف  لیدنو  ډیپلوماټیکو  د 
ولسواکۍ لمانځغونډې مشرو، کوربه توب یې هندوستان وکړ. د سریالنکا لومړي وزیر، مهیندا راجاپاسکا 
د لومړي وزیر په توګه د نوې ډیلي څخه لیدنه وکړه چې وروسته یې د ویتنام مرستیال ولسمشر ډانګ تای 
نګوک تین او د پرتګال ولسمشر مارسیلو ریبیلو دی سوسا هم نوې ډیلي ته سفرونه لرل. تر ټولو مهم یې د 
متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر و او هغه ته د ښه راغالست نمستې ټرمپ لویه غونډه د ګجرات 
په احمدآباد کې جوړه کړې وه. د متحده ایالتونو ولسمشر همداراز په اګره کې تاج محل څخه لیدنه وکړه 

چې ورپسې دوه اړخیزه مهم بحثونه په ډیلي کې وشول.

د دوامداره پرمختګ  او اقلیم بدلون سره چې زمونږ د تګالرو سر کې قرار لري، مونږ په پوډوچیري کې 
اروویلي ته سفر کوو ترڅو د دوامداره او طبیعي ټولنې خیالي جمعیت بریالیو ورځینیو چارو څخه له نږدې 
لیدنه وکړو. او بیا د هندوستان پخوانۍ زینه لرونکې څاګانې ګورو، ترڅو د پخواني هندوستان د اوبو ساتلو 

تخنیکونو باندې پوه شو ترڅو ورڅخه الهام واخلو او د هندوستان په ښارونو کې د اوبو سطح لوړه کړو.

هغه بی نظیره بدلون چې هندوستان لیدلی، ځینې برخې د پخوانیو دودونو بیرته نوې کیدل هم لري. د بیلګې 
په ډول د راجستان سنګانیر او باګرو څخه د لرګیو ټاپو په وسیله چاپ شوې ټوټې، چې د هغه سیمې وچې 
ټولنې څخه  په راجستان کې مونږ د مانګنیار  په کتلو ډیزاین شوي.  ته  تارونو جغرافیایي اوضاعو  دښتې 
هم لیدنه کوو چې د تندر اواز لرونکي الو باندې د باران غوښتنه کوي. او بیا د هیواد نورو برخو ته سفر 
کوو ترڅو د هندوستان متناوبه موسیقي وپیژنو چې د فولک دودنو څخه یې الهام اخیستی او دا موسیقي تل 

د هغو چاپیریالونو په وسیله تعریف شوې چې هلته غږول کیده.

او بیا د سپورت ستورو پر ژوندانه د جوړ شویو فلمونو تغیر ته یوه کتنه کوو چې د 
سپورت اتالنو په لور یې د خلکو لیدلوری بدل کړی چې نه یوازې د هغوی السته 
راوړنو زانته بلکه ټول ملته ویاړ بښلی. په پای کې، د شهیدانو ورځ چې دجنوری 
03 ده، مونږ د مهاتماه ګاندي وختونه او ژوند په یادوو او د هغه د ښوونو د پوهیدو 

سیناریو تړاو د اوسني چټکې بدلیدونکې نړۍ سره ګورو.

راویش کمار

رسیزه
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        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA
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هند ليد
ایډیټر: راویش کامر

ایډیټر مرستیال: راجات باټنګر

د بهرنیو چارو وزارت

152 شمیره خونه، ‘A’ برخه، شاسرتي باون 

 110001-India – نوی دهيل

فکس: 23381719 ,91.11.23388949+

ټیلیفون: 23384663 11 91+

osdpd2@mea.gov.in  :ویب پاڼه

خپرونکي او علمیاتو افرس: ویکاس جوهري

د اجرایي رییس او اداري ډایرکټر: پرکاش جوهري

مدیر مسؤل: جییتا بندیوپدهیایی

مرکزي دفرت

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان رشکت ملیټد

TheAddress# ,62 کور، اوخال فاز-3

نوی دهيل- 110020، انډیا

ټلیفون: 91.11.43011111+

 فکس: 91.11.43011199+ 

CIN No: U22229DL2006PTC152087
indiaperspectives@maxposuremedia.com : دپوښتنو

د ماکس پوژر ګروپ څخه د پوښتنو لپاره: 

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

انټرنټی پاڼه:
www.maxposuremedia.com

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

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

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

چاپیږي.

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

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

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

 MEA او د مکسپوژر میدیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټد لخوا د

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

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

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

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

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

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

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

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

نظریات لزوماً د MEA یا MMGIPL نظریات نه دي.

تاسو کولی شی مجله د الندې ځایونو څخه ترالسه کړی:

1848

54

همکاري 
06 د فعالیتونو نوې څنډې او جهتونه

12   په بهرني تګالره کې د هندوستان الره
18 راتلونکي ته یوه الر

24 ډیپلوماټیکه ټولګه
اقتصاد 

26  د لوړې ودې په لور 
پرمختګ 

32  تلوی بدلون
بریالیتوب

38 د نوښتګر متشبث جوړونه
میراث 

44 هرڅاڅکی ارزښت لري

سینما 
48  د لوبې تمثیل

خواړه
54  یو بشقاب دود )فرهنګ(

انځورونه 
58  د اوو خویندو رازونه

سفر
68  یو ښکلی شین ځای

فیشن
74 د بلوک ټاپه کولو هنر

موسیقي
80  د نوې لسیزې لپاره موسیقي

شانداره کیسه
85  د پخوانیو څخه درسونه
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14-20 د 2020 کال د اپریل 12

د 2020 کال اپریل 23 – مې

د 2020 کال د اپریل 

رونګالي بیهو
د اسام په ایالت کې د کروندو لویه میله رونګالي بیهو ده چې د اسامي 

نوي کال او پسرلي پیل لمانځي. د ټولو ګډونکوونکو منځ کې د 
شوق یوه فضا خوره وي چې خلک د بیهو )سیمه ایز فولک نڅا( او 

خوندورو محلي خوړو سره د نوې کال پیل د اوو ورځو لپاره لمانځي 
او ورته ښه راغالست وایي.

ځای:  اسام

ایستر
د هندوستان په عیسوي ټولنو کې یو لویه میله ده، هغوی خپل په 
اند د عیسی ع صلیب ځړول او بیرته حشر کول لمانځي. د دې 
میلې عمده برخه د ګوا او کیراال ایالتونو کې لیدل کېږي چې 

خلک خواږه او مزه داره خواړه په ملګرو او کورنیو باندې ویشي.

ځای:  د هند سرتاسر

رمضان
د رمضان مبارکه میاشت د وړوکي اختر څخه 
مخکې وي. او دنړۍ ګوټ، ګوټ کې مسلمانان 

روژه نیسي، رمضان کې خلک ټوله ورځ روژه 
نیسي او ماښام یې د ښکلو خوړو، ملګرو او 

کورنۍ سره ماتوي. د رمضان میاشت د زهد او 
تقوی احساس ډیروي، او خلک دې میاشت کې 

خیراتونه او قرباني کوي او ښه یې لمانځي.

ځای:  د هند سرتاسر



د ګل عطر
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د هند سرتاسره 
راتلونکې لمانځغونډې

د ګل عطر

د 2020 کال د مارچ 

د 2020 کال د مارچ 

د 2020 کال د مارچ 

اټوکل پونګاله
هر کال په کیراال کې تیروننتپورم د میلیونونو خلکو کوربه وي چې په ایالت 

کې د پونګاله میلې لمانځلو لپاره راځي. خلک د تیروننتپورم اټوکل مندر 
کې 10 ورځې تیروي. په نهمه ورځ میلیونونه ښځې ټولیږي چې ځانګړې 

وریځې د مندر لپاره تیارې کړي. په 2009 کال کې د ګینس نړیوال ریکارډ 
جوړ شو چې 2.5 میلیونه ښځې د مندر میلې لپاره راغلې وې.

ځای:  تیروننتپورم، کیراال

هولي
هولي د هندي تقویم یوه ارزښتناکه برخه جوړوي، او د پسرلي پیل لمانځي. د 
کلونو په تیریدو، دا ښکلی او د خوښۍ ډک جشن د هیواد سرتاسر په مختلفه 

رنګونو کې لمانځل کیږي. په متورا کې ښکلي لمانځنې کیږي، او په وارنسای 
کې د موسیقۍ میلې جوړیږي او په راجستان کې شاهي حرکتونه ترسره کیږي 

چې دا ټولو ته په کتنې هولي ته د هندوستان اصلي دودیزه میله ویلی شو.

ځای:  د هند سرتاسر

د یوګا نړیواله میل
ریشیکیش چې د یوګا نړیوالې پالزمینې په توګه مشهور دی، د تمرین 

کوونکو کوربه توب کوي، هر کال د نړۍ 80 هیوادونو څخه یوګا 
کوونکي او د یوګا فلیسوفان راټولیږي. دا اوه ورځینۍ میله د یوګا هر 

ډول سټایل زده کړې لپاره ښه فرصت دی

ځای:  ریشیکیش



د ملګرتیا لمانځل
هندوستان ته د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خورا بریالی سفر

پاکوالی د ټولو لپاره
د سواچ بهارت ماموریت جوړښت

خوندوره خوښي
د شمالي هندوستان تازه او طبیعي 

ښکلي جهیلونه

په پایدارۍ کې زده کړې
پخوانۍ زینه لرونکې څاګانې او 

د اوبو ساتنه

هند ليد
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