
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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ډیر عمر لرونکې خو 
سخاوتمنده

هغه 95 کلنه ده خو دې عمر هم میزورام پي 
نګاکلیاني د خپل میاشتني عاید ورکړې څخه نه 

ده درولې هغې د وزیر اعلی ښیګڼې بودیجې 
سره د نوي کروناویروس پر وړاند د مبارزې 

په پار مرسته وکړه. خو هغې په دې بسنه 
ونکړه. دا سخاوتمنده بیا هم ټوټه اي ماسکونه 

په کور کې ګنډي، او خپل سیمه کې یې په 
ډاکټرانو او نرسانو ویشي.

په دوامداره توګه درې بعدي هنر 
تاریخ د ماهره هنرکارانو څخه ډک دی چې په ټولو جزئیاتو سره یې مجسمې 

جوړې کړي دي، خو آیا تاسې کله د مجسمو هغه بڼ په اړه اوریدلي چې په 
بشپړه توګه د ریسایکل شوي موادو څخه جوړ شوی؟ هغه مفکوره چې نیک 

چاند، د سړک نظارت کوونکي په خپل بیکاره وخت کې پیل کړه، د تیږو بڼ په 
چاندیګر کې اوس زرګونه مجسمې، د خالصې هوا نندارتون، تیاتر او کوچنی 
خم او پیچ لرونکې الر لري، ټول د لرې اچول شوو موادو څخه لکه سیم، مات 
شوې اوسپنې او سیرامیک څخه جوړ شوي. ټول پارک د خیالي شاهي په څیر 

جوړ شوی چې د نڅاګرو، هنرکارانو، جنګیالیو او ان فضانودرانو څخه ډک دی!

د طبیعت جنګیالي
د کیراال ایالت خوندي ساتونکی 48 کلن ماري ته په مینه د سایلینټ درې 	 

ساتونکی وایي. د پلکد، سایلینټ درې ملي پارک کې دنده ترسره کوي، 
ماري د سیمې نباتات او ونې خوندي ساتل خپل ماموریت ګرځولی. هغه 

سږ کال د کیراال د ایالت وزیر اعلی د ځنګل مډال په ورکولو ونازول شو.

دیمبیسوار داس، د ځنګل 54 کلن ساتونکی، د خپل ژوند 33 کاله په اسام 	 
کې د کازیرانګا ملي پارک رینو وساتل. په وروستیو کې ورته د سکاټلنډ 

شاهي بانک لخوا د ځمکې اتل جایزه ورکړل شوه.

د هندوستان تر ټولو اوږد لوی سړک، NH44 اوس 	 
د ځناورو لپاره د سړک الندې نهه تونلونه جوړ 

کړي ترڅو د زیر بنا اغیز په ځناورو کم وي. دا 
سړک په مادیا پردیش کې کانها-پینچ د ځناورو 

خوندي سیمې څخه تیریږي.

د کیڼ څخه ښي لوري ته: ماری د سایلنټ درې ملي پارک کې، دیمبیشوار داس د کازیرانګا ملي 
پارک کې د ګزمې پر مهال

هندي اغیزې
په دې زړه پورې حقیقتونو سره هندوستان 

لږ نور هم وپیژنئ 

90
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او  سولو،  تمهاري  کهاني،  انځور، 
دا  کې  حقیقت  په  وای��ي:  باالن  نور. 
په  او  دی  وړ  لیدلو  د  اوس  بدلون 

تدریجي ډول نور هم ښه کیږي.

لیدلوری راتلونکی 
امکانات  لپاره  وال��ي  ښه  د  تل  خو 
د  وینا:  په  ران��وت  کانګانا  د  شته. 
غواړي  تل  سینما  مشهوره  هندوستان 
ټیټه  یې  کچه  خطرونو  تجارتي  چې 
وي. او دې لپاره د فورمولي تګالرې 
جوړول غوره کار دی. دا فورمولونو 
کې کورنۍ ډرامې، سندرې او نڅا، د 
مینې کیسې، د خوښې پای او د ژوند 
نور.  داسې  او  ډرام��ې  اوږدې  څخه 
غلط  موضوعاتو  ښځو  د  او  ښځو  د 
باید ډیر څه  لپار ال هم  رول جوړولو 

نور وشي. 

ده  دا  یې  برخه  بخښونکې  هیله 
داستانونه  دودیزه  غیر  لیدونکو  چې 
ټولنه  چې  څنګه  لکه  منلي.  کثرت  په 
جنسیت  د  او  ده  کې  ح��ال  بدلون  د 
هندي  منلی،  ریښتیا  په  یې  برابروالی 
نمونه   – دي  روان  مخ  پر  هم  فلمونه 
ورک��وي  ال��ه��ام  ت��ه  خلکو  ج���وړوي، 
د  چې  لوبوي  رول  زړور  داس��ې  او 

وي. منعکسوونکي  حالت  د  لیدونکو 

د کیڼ څخه ښي لوري ته: شبانه 
عظمي، داسې اداکاره چې د 
سینما پارمیترونو بیا تعریف 

کولو لپاره پیژندل کیږي، 
اداکاره تبو، چې د خپل دندې په 
اوږدو کې غیر دودیزه رولونه 

لوبولي ترڅو د ښځو ستونزمنې 
سناریو نندارې ته وړاندې کړي، 
د بالیوډ اداکاره په مبهم، پیاوړتیا 
او د ښځو مرکزي رول لرونکو 

فلمونو کې په بیالبیلو ډولونو 
ښکاره شوې

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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Movies with women-centric storylines that 
were a success on the celluloid   

Ishqiya (2010)  
A story of how a smart woman manipulates two 
thugs

The Dirty Picture (2011) 
A biographical drama inspired by the life of Silk 
Smitha

Kahaani (2012) 
The story of a pregnant woman, in search for her 
missing husband

Queen (2014) 
The journey of an Indian girl who rediscovers 
herself travelling solo

Dum Laga Ke Haisha (2015) 
The love story of a school dropout and an 
educated but overweight girl

Parched (2016) 
A tale of four women from Gujarat and their 
struggles with individual demons. 

Succeeding unconventionally

نه  رول  خیالي  څیر  په  فلمونو  پخوانیو  د 
ریښتوني  ډیر  اوس  لوبول  رول  لوبوي. 
بهانسالي  لیال  فلم جوړونکی سنجې  شوي. 
کې،  هیواد  څیر  په  هندوستان  د  وای��ي: 
فلم  د  ورځ  جمعه  یا  پنجشنبه  هره  چې 
نه ده چې  دا شونې  سرنوشت معلومیږي، 
په  رول  ښځو  د  ووای��و  ډول  عمومي  په 
کړی.  شاتګ  یا  کړی  پرمختګ  کې  بالیوډ 
ښځو  زړورو  نظره،  له  ډایریکټرۍ  د 
پر  غوښتنو  هغوی  د  زه  ګټلی.  زړه  زما 
تیریدلی  څخه  رول  مرکزي  د  وړان��دې 
د  او  فلم  څیر  په  پ��دم��اوت  د  لکه  نشم. 

شته. شخصیتونه  شان  په  مستانې 
خپله  رول  ښځینه  کې  کلونو  څو  تیرو 
چټل  ملکه،   – راغلی  کې  فلمونو  څو  په 

کیڼ: یو سکوت د تمهاري سولو )2017( فلم څخه چې ویدیا باالن یې د مینه ناکې کور جوړونکې 
په څېر مرکزي رول درلود.

ښي: د کنګانا رانوت فلم، ملکه )2013( د یوې خپلواکې هندۍ ښځې د سفرونو پر بنسټ جوړ شوی 
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د  ک��ې  سینماګانو  ه��ن��دي  پ��ه  ن��ن 
د  ش��وی.  ب��دل  بڼو  څو  په  رول  ښځو 
د  مخ  رسنیو  د  مدافعینو  ښځوحقوقو 
او همدا رنګه  اړولی  ته  مبارزو  ښځو 
یې د هغوی سره مرکې کړي. په تیرو 
کلونو کې په تجارتي هندي فلمونو کې 
لوی  ځینې  او  شوی  بدل  رول  ښځو  د 
ورکړی.  رول  اصلي  ته  ښځو  فلمونو 
دا  چې  ده  دا  پوښتنه  ارزښتناکه  خو 

معنی ورکوي. رولونه څه 

ساتل ریښتوني 
د ښځو  چ��ې  ب���االن،  وی��دی��ا  اداک���اره 
فلمونو  ډی��رو  لرونکو  رول  مرکزي 

هندي  پخوا  وای��ي:  کړی  کار  یې  کې 
فلمونو کې ښځو ته داسې رول ورکول 
تسلیم  ته  ارزښتونو  دودیزو  چې  کیده 
کنټرولولې.  ښځې  به  و  نارینه  او  ول 
د هغوي په رول کې له ورایه ښکاري 
دوه   – میرمنې  لومړۍ  بیالبیلې   –
درلود.  نه  یې  مفهوم  هیڅ  وې  بعدي 
څخه  منځ  له  زمونږ  اوس  هم  بیا  خو 
دا  دي.  ریښتینې  ډیرې ښځې  خورا   –
په  هغه زړورې ښځې دي چې د خپل 

خوښه ژوند کوي.
کې  ب��ال��ی��وډ  چ��ې  ښځې  زړورې 
ورباندې فلمونه جوړ شوې هغه ښځې 
 – شته  کې  نړۍ  ریښتینې  په  چې  دي 

د ښځو عنعنوي رول، چې په هندي فلمونو کې د پخوا راهیسې لیدل 
کیده، اوس د ژور بدلون سره مخ دی

الندې )کیڼ څخه ښي 
لوري ته(: انګلیسی اداکار 

هوغ ګرنټ او هندۍ 
اداکاره سوپریا پتاک د 

ال ناویټ بنګالي )بنګالي 
شپه( )1988( په وخت 

کې، د پډمن په شان فلمونه 
ارزښتناکه موضوعات 

وړاندې کوي لکه د سیمه 
ایزو ښځو لپاره د ارزان بیه 

کوتکس ورکول.
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رول لوبولی، پدې آند ده چې د ښځو 
توپیر  کې  رول  اوسني  او  پخواني 
ښځو  پخوا  وایي:  هغه  کیږي.  لیدل 
د وخت رایج  او  فحاشي  د  یوازې  ته 
داسې  ښځې  او  کیده،  ورک��ول  رول 
بخښونکې  دودیزه  چې  کیدې  انګیرل 
م��ی��رم��ن��ې، ق��رب��ان��ي ورک��ون��ک��ې 
او  خورګانې،  مهربانه  او  مورګانې، 
ویاړم  دې  په  زه  دي.  ن��ورې  داس��ې 
د  چې  چېرته  یم  برخه  آرت  د  چې 
پوهه  باندې  ترکیب  پوره  توب  ښځه 
شان  دا  ډول  ټولیز  پ��ه  خ��و  ش��وم. 
وګورئ  اوس  او  و.  لږ  نندارو شمیر 

چې څرنګه د بدلون حالت کې دي.

بدلیږي وختونه 
رنګه  څخه  سینما  سپینې  او  تور  د 
انګیرل  داسې  څخه  بدلون  ته  فلمونو 
لوی  ک��ې  سینما  هندي  چ��ې  کیږي 
ښځو  د  همداراز  او  راغلي  بدلونونه 
هندي  ش��وي.  ب��دل  هم  موضوعات 
او  لري،  لیدونکي  ډیر  خورا  سینما 
ټولنه  په  ژوند  ښځو  د  چې  څرنګه 
کې د ننګونو سره مخ وي، سینما یې 
هماغه ډول نندارې ته وړاندې کوي. 
د  کې  پطنوس  په  یوازې  نه  لیدونکي 
ته  مرکز  سینما  د  سره  کوال  او  پلیو 
سره  جدیت  ټول  په  هم  فلم  بلکه  ځي 

ګوري.

د بالیوډ نوې سینما داسې محصول لري چې د ښځو 
ځانګړی هویت یې څرګند کړی، محدودیت نه لري او 

نږدې یوازې ځانته یو حرکت دی

هغه برخه کې چې فلمونه 
ښځې ګماري، باید د هغه 

پر وړاندې مسؤله واوسي. 
ښځینه کرکټرونه باید الرې 

چارې او نمایندګي ګانې 
ولري ترڅو د ځواک اوسنی 

جوړښت له منځه یوسي
کنګنا رانوت
اداکاره

د فلم جوړونکي ننګونه به 
دا وی چې ښځینه رول د یو 

ځانګړي او انفرادي هویت په 
شان ښکاره کړي پداسې حال 

کې چې فرهنګي ارزښتونه 
وساتي او د شاتګ عملونو 
څخه هم ډډه وکړي. د فلم 

جوړونکي تصمیم کولی شي د 
ښکاره شوې ټولنې نظر بدل 

کړي.
ډیپیکا پډکونې
اداکاره

زه یوازې د یو ورځ لپاره 
هیله لرم دې پیاوړو خلکو 
سره واوسم نه چې تاریخ 

ورپسې ژور وګورم. زه 
غواړم هغوی د ځان سره 

وګورم، د خپل مخ کې!
سنجې لیال بهانسالي
فلم جوړونکی

)د کیڼ څخه ښي لوري ته( اداکاران راسخه دوګال، نوازالدین صدیقي او ډایریکټره ناندیتا داس خپل فلم ښکاره 
کوي، منتو )د سادات حسن منتو د ژوند او وختونو پر بنسټ( د کانیس فلم پروګرام اویاومه 70 غونډه کې
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ته  نندارې  فلم  یو  ژوند  په  ښځو  هغو  د 
کې  کلیو  هندي  په  چې  شوی  وړان��دې 
تشنابونو  عصري  پاکو  او  صحي  د  یې 
غوښتنه کوله. یو بل فلم د ښځو میاشتني 
جوړ  ب��ان��دې  ننګ  وړان���دې،  پ��ر  ع��دت 
مبارزه  په  انجلی  هغې  د  فلم  بل  شوی. 
پرې  حمله  تیزابو  د  چې  ش��وی  ج��وړ 
په  اداکاره  مخکښه  ښځینه  یوه  ده.  شوې 
فلم کې د خپل خاوند د تاوتریخوالي ډک 
اعمال تر پوښتنې الندې راوړي. دا چې 
بالیوډ،  صنعت،  لوی  فلم  د  هندوستان  د 
څرنګه د ښځو حقوقو اړوند موضوعاتو 

ته پاملرنه کوي، د کارونو یو څو بیلګې 
فلمونو  ډیری  چې  کط  حال  پداسې  دي. 
ځینو  خو  لوبوي  ښځې  رول  مرکزي 
رول  مخکښ  ه��م  نارینه  ک��ې  فلمونو 
بلکهي  ر.  ډایریکټر  فلم  پډمن  د  لري. 
چې  شول  تیر  اوس  وختونه  هغه  وایي: 
ښځو به په بالیود فلمونو کې یوازې دوه 
مهربانه  او  ضعیف   – لوبوه  رول  ډوله 
ټوپکونه  ځانونو سره  هغو چې  او  ډول، 

ګرځول.
دواړو  چې  عظمي  شبانه  اداک���اره 
ښه  یې  کې  سینماګانو  اصلي  او  موازي 

هندي سینما خورا ډیر لیدونکي لري، او څرنګه چې په ټولنه کې د 
ښځو ژوند ننګونې د بدلون سره مخ دي، سینما کې هم هماغه ډول 

بدلونونه نندارې ته وړاندې کیږي

د بالیوډ اداکاره ډیپیکا 
پډوکنې د َملتي رول 

لوبوي، هغه جلی چې د 
چپاک )2020( تیزاب 

حملې څخه ژوندۍ 
پاتې شوې
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له کومه چې غوڅ اکثریت هندي فلمونه منلي، په ښځینه جنس د ژورو نظرونو رول 
لوبولو فلمونه نندارې ته وړاندې شول. آرتي کپور سینګ وایي: هغه عمومي لیدلوری 

بالخره اوس بدلیږي، اوس خلکو ته د ښځینه رول په غیر دودیزه کرکټرونو کې د منلو 
وړ دی او خلک ورسره کومه ستونزه نه لري

مسؤله میرمنې

په بالیوډ کې ترټولو ډیر د ښځو مرکزي رول لرونکي فلمونه: )پورته(: مانیکارنیکا )2019(، نیرجا )2016(، مرداني )2014(، د بنډت ملکه )1994(، کهاني )2012(، )الندې( زما د برقې الندې لب 
سیرین )2016(، لجا )2001( او سریال هیله کوم څلور نور انځورونه! )2019(
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سودا مورتي هندۍ ټولنیزه کارکوونکې او 
لیکواله ده. د پډما شري جایزې ګټونکې د 

انفوسس بنسټ له الرې د خپل بشردوستانه 
کارونو لپاره پیژندل شوې. هغه همداراز د ګیټس بنسټ عامه روغتیا 

نوښتونو غړې هم ده.

وویل  ته  اداکار  هغه  ما  هاوز.  لیابي 
دا  او  یمه  څخه  هندوستان  د  زه  چې: 
هغه  ده.  څخه  هیواد  د  زم��ا  سندره 
او  ک��ړل  بس  وی��ل  سندره  لهزه  ی��وه 
ورته  ما  هندوستان؟  وکړه:  یې  پوښته 
خندا  په  هغه  نمستې!  وخوځاوه.  سر 
یې  سر  خپل  په  او  شو  مخ  راس��ره 
چې  لکه  وخوځاوه،  سره  خوښۍ  په 
پیدا  اړیکه  نوې  کې  منځ  په  زمونږ 

شوې وي.
ترټولو  هندوستان  د  بالیوډ  بیا  خو 
کیږي.  ګڼل  سفیر  فرهنګي  نامتو 
فلم  نامتو  چ��وپ��را،  ی��اش  م��رح��وم  د 
په  س��وی��س  د  مجسمه  ج��وړون��ک��ي 
خان  رخ  شاه  د  او  ده،  کې  انترالکن 
دخول  غره  تیتلیس  د  انځور  کاجل  او 
کې ده، چې د یوري الپ له غره څخه 
یوازې  نه  یادګارونه  دا  اخلي.  لړۍ 

د  بلکه  دې،  بیلګې  سینما  مشهوره  د 
د   – دي  کیدل  مشهوره  فرهنګ  ټول 
د  نظرونه،  شاته  فلمونو  هندوستان 
هیواد او د خلکو ورځیني ژوند کیسې 

دي.
هندوستان  د  چې  کې  حال  پداسې 
پیدا  کې  نړۍ  ټوله  په  نښې  فرهنګ 
کیدای شي، زه په دې باوري یمه چې 
د  هم  مونږ  سره،  سفر  زمونږ  هرځل 
د  چې  شو،  کیدای  سفیران  هندوستان 

تیتوو. او روح  فلسفه  هیواد دودونه، 

د امریکا متحده ایالتونو 
پخوانۍ لومړۍ میرمن 

میشل اوباما د 2015 کال 
د نومبر میاشت 5 د سپینې 
ماڼۍ دولتي طعامخانه کې 

د هندي نڅا یو غونډې 
لپاره د زده کوونکو سره 

یوځای کیږي
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دودونه

نومونو اوریدلو وروسته زه پوهه شوم 
مې  ورته  غ��واړي.  ویل  څه  هغه  چې 
ځواب ورکړ چې: هو زه هم د هغوی 
شو  مسکا  په  هغه  یم.  څخه  هیواد  له 
او ویې ویل: پیسې نه اخلم. هرڅومره 
ماته  په  راته  هغه  وکړ  چې  مې  تاکید 
ډیر  بالیوډ.  هندوستان.  انګلیسي وویل: 
کالي.  ښه  لري.  نڅا  ښه  دی.  ښایسته 
ښه موسیقي، ایرانیان یې خوښوي! زه 

په مسکا شومه. هم الچاره ورته 
زه په خپل سفرونو کې د ازبکستان 
د  زه  یمه.  تللې  هم  ته  بخارا  ښار،  یو 
بالیود  د  ووتلم،  لپاره  قدم  ماښامني 
والړم.  پسې  اوازونو  ضعیف  سندرو 
کې  غ��اړه  جهیل  د  کې  دقیقو  څو  په 
 – ورسیدم  ته  مخې  رستورانت  یوه 

پورته: ژوندي رنګونو 
او ښایسته ښکال ګانو په 

لندن کې د جامو پلورنځۍ 
بیرونۍ نما ښایسته کړې

الندې: لیکواله سودا 
مورتي

هندي رستورانتونه د نړۍ ګوټ ګوټ کې مشهوره دي او ډیری وخت 
د هندي فلمونو په سینګار کارول کیږي
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په  او  رستورانتونه  هندي  کې  لندن 
لیدل!  فلمونو  هندي  د  کې  نړۍ  ګرده 
زما  ک��ړی،  سفر  چې  مې  چیرې  هر 
زما  هندیتوب  زما  او  میراث  هیواد  د 

ګرځیدلی! پاسپورت  فرهنګي 
محلي  د  ته  ریښو  هندوستاني  زما 
غوره  یوه  څخه  ما  له  ځ��واب  خلکو 
تاسې  چ��ې  کله  ک��ړه.  ج��وړه  انسانه 
تاریخي  او  ښایسته  ک��ې  ای���ران  پ��ه 
کمبودیا  د  یا  او  وګ��ورئ  مسجدونه 
تاسې  وګ���ورئ،  مندرونه  هندوانو 
نه  معمولي  هیڅکله  دا  چې  پوهیږئ 
شي  کیدای  کې  حقیقت  په  دا   – دي 
وي.  ښایسته  هم  څخه  هیواد  د  زمونږ 
احساس  ټیټوالي  د  تاسې  معنی  دا  خو 
سترګې  ستاسو  یوازې  دا  درکوي،  نه 

خالصوي. ته  توپیرونو  بیالبیلو 

جامو  ک��اډي  یا  س��اري  چې  تاسې 
په  او  اغوستي وي  کالي  په څیر ساده 
اساني  په  درس��ره  څوک  ځل  لومړي 
تواضع  هغوي  د  او  کیږي  مخامخ 

شئ. لیدلی  تاسې 
رول  اصلي  بالیوډ  هکله،  دې  په 
فرهنګ  ښکلی  زمونږ  چې  لوبولی 
ښور  کې  کنجونو  لرې  په  نړۍ  د  یې 
د  کې  ای��ران  چې  دي  یاد  زما  ک��ړی. 
د  سره  دکاندار  یوه  زه  مهال  پر  سفر 
اخیستلو  ډوډۍ(  هواره  )نرمه،  ډوډۍ 
دوکاندار  چې  کله  شومه.  مخ  لپاره 
یې  ساري  زما  او  راکوله  ډوډۍ  ماته 
کله  بچن؟  امیتا  وویل:  یې  ماته  ولید 
وه،  نه  خوښه  پر  د  ځ��واب  زما  چې 
هغه دوام ورکړ سلمان خان؟ شاه رخ 
اداک��اران��و  هندي  مشهوره  د  خ��ان؟. 

په لندن کې د 2000 
څخه ډیر فلم لیدونکي 
د بالیوډ فلم د پیل څخه 

خوند اخلي چې شاه رخ 
خان یې ستوری دی
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دودونه

د اړیکو بنسټ جوړوي او په پایله کې 
نږدې کوي. ملتونه سره 

د بیلګې په ډول زما وروستی سفر 
اسرائیلو ته و چې د عیسی )ع( په پل 
چې  وه  دا  موخه  زما  کیښود.  قدم  مې 
ښکال  طبیعي  هیواد  هغه  د  یوازې  نه 
واقعو  او  کیسو  هغو  په  بلکه  وګورم 
کړم  ترالسه  معلومات  او  شم  پوهه 
کې  ځمکو  دې  )ع(  عیسی  خپله  چې 
و.  شوی  مخ  ورسره  او  و  کړی  سفر 
میاشتیني کورس کې  انجیل درې  د  ما 
هغه  د  ترلږه  لږ  ترڅو  وه  داخله کړې 
پوهه  اړه  په  فرهنګ  او  تاریخ  ځای 

شم.
هندوستان  د  چې  کې  حال  پداسې 
په  فلسفې  او  فکرونه  دیني  کیسې، 
چې  زه  کیږي،  پیژندل  کچه  نړیواله 
د  کې  ن��ړۍ  په  خوښیږم  څه  هغه  په 
مشهوره  فرهنګ  معاصر  هندوستان 
کیدل دي، ان د نړۍ په لرې برخو کې 
د هر ډول عمر لرونکي خلک زمونږ 
د  کې  اروپا  په  لکه:  پیژني.  فرهنګ 
پخواني هندي موسیقۍ او نڅا ښوونځۍ 
څخه  امریکایانو  د  کې  نیویارک  په   ،
اوازون���و  بهانګرا  د  چ��ې  کلپ  ډک 
څخه  توکیو  د  کوي،  تمرین  خپل  ته 
په  تمرین،  یوګا  د  پورې  ټورنټو  تر 

په لندن کې سلمان خان 
خپل بدن مډیم ټسوډز کې 

ښکاره کړ.

بالیوډ اوس د فلم صنعت څخه د سوداګرۍ تولید په ژوندي 
ملګري بدل شوی
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وړان��دې  چې  ده  عامه  ته  سیالنیانو  دا 
معلومات  اړه  په  سیمې  د  څخه  تګ  له 
نه یوازې د سفر کوونکو  دا کار  ولري. 
کوي  مرسته  کې  پالن  په  سفر  د  سره 
ال  تجربه  ګرځیدو  شاوخوا  د  هلته  بلکه 
ځای  یو  د  لپاره  ما  کوي.  خوندوره  هم 
تاریخي ارزښت اړین دی چې هلته سفر 
له  شوق  د  ما  ډول،  په  بیلګې  د  وکړم. 
زده  ژبه  کانډا  د  وړاندې  کاله  څو  امله 
نهمه  او  اتمه  په  کې  اصل  په  چې  کړه 
پیړیو کې ورباندې خبرې کیدلې، زه یې 

وهڅولم چې د هند سویل ته ډیر سفرونه 
ولرم. همداراز، کله چې زه بهر ته د سفر 
ورباندې  اول  زه  کړم،  پیدا  چانس  کولو 
دا  ولې  چې  پوهوم  ځان  او  کوم  څیړنه 
ځای مشهوره دی. په دې ډول سفر پالن 
تللې  هم  ته  ځایونو  داسې  زه  کې  کولو 
هندیان  ډیری  اړه  په  د هغه ځای  یم چې 
کوم،  زه  چې  څیړنه  هغه  پوهیږي.  نه 
هغو خلکو سره چې زه مخ کیږم او هغه 
شریکوم،  سره  خلکو  د  چې  معلومات 
هغه څه دي چې د خلکو – خلکو ترمنځ 

د ساري یا کاډي جامو په څیر ساده کالي اغوستل خلک د اساني سره 
مخامخ کوي او د ستاسو خاکساري او فرهنګ ښکارندویي کوي.

د لندن په ترافلګر څلور 
الرې کې خلک د بالیوډ 

غټ رسم شوي انځور 
څخه تیریږي
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دودونه

نړیوال نڅاګر د بانګرا )د پنجاب ایالت ګروپي نڅا( اجرا کوي، د سولې لپاره قدم وهلو پروګرام، وانکور، کاناډا

د سفر کوونکو لپاره د هندوستان فرهنګ ترټولو پیژندل شوې ځانګړتیا ده. لیکواله او 
بشردوسته سودا مورتي د هیواد په هغو څو توپیر لرونکو ځانګړتیاوو باندې خپل نظر 

شریکوي چې اړیکي اسانه کوي او ان د پولو څخه تیریږي

د فرهنګ او هنر

سفیران
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ډیوي  د  راز  همدا  کیږي.  کتل  ورته 
کارونه د هغې صداقت ښکاره کوي 
خپل  په  یې  سره  ټولنو  قبایلو  د  چې 
ژوند کې کړی، او پډما ویبوشان هم 
د هغې دا صداقت په اسنادو وپیژنده. 
لیکوالې  دط  د  ک��ب��ل��ه،  ه��م��دې  ل��ه 
ګناه  د بی  او ښکاره نظرونو  زیرک 
حقیقتونو سره یوځاي ان نن ورځ هم 

لري.  لوستونکي 

پورته سر: )د کیڼ څخه ښي لور ته( د مهاسویتا ډیوي سره فلمي اداکاران د روم فلم پنځم نړیوال میلې پر مهال 
)2010(. د ګنګاور فلم، چې د لیکوالې لمانځل شوې کیسه وه چې د ځوانې قبایلې ښځې په اړه وه، او په هغه 

سیالۍ کې یوازینی هندي فلم و

پورته:  ډیوي د رامون مګسې سې جایزه اخلي. په نړیواله کچه دې جایزې ته د نوبل جایزې آسیایې سیال په 
سترګه کتل کیږي

ښاغلی ا. چودري د برق انجنیر دی او 
په 1988 کال کې د یونیسکو ورکشاپ د 

راپورونو سرمنشي په توګه کار کړی. هغه د کار سره عالقه 
لرله او استعداد یې هم درلود او د کلونو راهیسې یې په څو 

بایوګرافي کارونو کار کړی. اوس په بیهار کې د ښوونځۍ امر 
په توګه کار کوي.
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شانداره کیسه

توګه  فعاله  په  هغه  وه،  نه  تړلې 
ونډه  لپاره  غوښتنو  ټولنو  قبایلی 
درلوده. تر خپل مرګه د 2016 کال 
د  هغې  عمر  په  کلونو   90 د  پورې 
لپاره  بنګال( خلکو  )لویدیځ  پورولیا 
کار کاوه، چې هلته یې د ښیګڼې یو 

خیریه مرکز درلود.
د  وخ��ت  هغه  ت��ړاو  لیکوالې  د 
قبایلی موضوعاتو سره پیل شو چې 
کله هغې بهار کې د پلموا ولسوالس 
په  ژوند  قبایلي  د  او  درلود  سفر  ته 
ژورو پوهه او ورسره مخامخ شوه. 
هغوی  چې  ش��وه  پوهه  دې  پر  او 
مخنیوی  ګټو  د  پرمختګ  د  څخه 
شوی، دا د ډیوي ماموریت وه چې 
ته  عدالت  ټولنیز  اوسیدونکي  قبایلي 

السرسی ولري.

دا  لیکونو غوره څیره  د  د هغې 
پټې سیاسي  د  د هغې وخت  وه چې 
کارونه  هغې  د  سره،  سره  سیناریو 
لیکنو  نه د هغه وخت  او  ادبی و  نه 
په څیر یې مروج نظرونو ځانګړنې 
روان  او  کیسې  تاریخ،  هغې  لرلې. 
کړل،  یوځای  حقیقتونه سره  سیاسي 
د  یې  الرې  له  کیسو  د  قبایلو  د  او 

لپاره کار وکړ. معاصر هندوستان 
کولو  غني  ادبیاتو  هندوستان  د 
کې یې پراخه ونډه لرله او په 1996 
کال کې یې د بهارتیا جننپیت جایزه 
قبایلي  د  ک��ال  ورپسې  او  وګټله. 
خلکو حقوقو مبارزه فعاله ونډه لرلو 
د  لپاره  همکاري  د  کې  هنر  په  او 
ګټونکې  جایزې  سې  مګسې  رامون 
شوه چې د اسیا نوبل جایزې په څیر 

هغې د خپل لومړی 
داستان، جهانسیر راني )د 
جهانسي ملکه( به 1956 
کې ولیکه، کله چې هغې 

30 کلنه وه – ډیوي 
ته سفر  شمالی هندوستان 
وکړ او هلته یې د ملکې 

په اړه د خلکو کیسې 
واوریدلې چې د نسلونو 

پاتې وې.

د هغې د لنډو کیسو 
بسانتي  ټولګه کې  لومړۍ 
کې سراتي )د پسرلي او 
مني څخه( په 1958 کې 

خپور شو.

د ډیوي اثار د انګلیسي، 
ایټالیوي او فرانسوي په 

هندوستاني  شمول څو 
محلي او او نړیوالو ژبو 

ته ژباړل شوي.

د ادبیاتو پیژندنه

ښی خوا: مهاسویتا ډیوي د 
جننپیت ګټل شوې جایزه د نیلسن 
منډیال څخه په 1997 کې السته 

راوړي

پورته: د ګوګل ډوډل د هغې 92 
مې زوکړې کلیزې په ویاړ د 

2018 کال د جوالی 14
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مهاسویتا ډیوي په 
عالي توګه د قلم 

ځواک ښکاره کړ. 
د همرازۍ، برابرۍ 
او عدالت اواز وه، 
مونږ یې په مړینه 
ډیر خواشیني یو.

نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر
)د 2016 کال د جوالی میاشت 28، د ډي 
مړینې په مناسبت(

زه په دې اند یمه 
چې یو نوښتګر 

لیکوال باید ټولنیز 
وجدان ولري. زه 

د ټولنې پر وړاندې 
مسولیت لرم. د 

مسولیت دا احساس 
ما هڅوی او ما اړ 
باسي ترڅو د ځان 
سره حساب وکړم. 
زه د ځان څخه دا 

پوښتنه زر ځله 
پوښتم: د خپل توان 

په کچه مې څه 
کړي؟

مهاسویتا ډیوي
لیکواله او ټولنیزه فعاله

کتاب  فرانکفورت  د  ک��ال   2006 د 
ډی��وي  مهاسویتا  د  ک��ې  لمانځغونډه 
هندي  مشهوره  د  چې  خبرو  اغیزناکه 
سندرې )مېرا جوټا هې جاپاني( څخه 
اخیستل شوې وې، خلک وژړول. هغې 
وویل: دا په ریښتیا سره هغه وخت دی 
پطلون  دی  جاپانی  )ب��وټ(  جوټا  چې 
ده.  روسۍ  )خوله(  ټوپی  او  انګلستانی 
خو زړه تل هندوستانی دی. زما هیواد 
مرطوب،  ګ��رم،  ښایسته،  ویاړلی،   –
دی.  هندوستان  ځلیدونکی   – یخ  شګلن 
په  یې  عینکې  ګردې  او  ساري  کتاني 
 – لرل  یې  ویښتان  خړ  او  وې  سترګو 
هندي  چې  وه  څ��وک  یو  داس��ې  ډی��وي 
ځانګړې  په  وکړ  خدمت  یې  ته  ادبیاتو 
یې  ته  بنګالي  ژبې  مورنۍ  خپلې  ډول 

خورا ډیر کار کړی. 

د هغې دوه اثار چې تل به په یادونو 
اثار  تخیلي  بنګالي  کیږي،  پاتې  کې 
دي، ارنیر ادیکار )د ځنګل حقوق یا د 
ما  چوراسیر  هاجر  د  او  کسب(  ځنګل 
)د 1084 مور( دي. وروستی اثر چې 
دي د غمیدلې مور ترخه کیسه بیانوي، 
 1084 د  چې  زوی  یې  ولې  او  څنګه 
د  شوی  پیژندل  نامه  په  جسد  شماره 
پولیسو د مړو سړه خونه کې مړ پروت 
ضد  پر  بنګال  لویدیځ  د  کیسه  دا  دی. 
په  پاسون  نکسالیت  لسیزې   1970 د 
داستن  دې  چ��ې  ش��وې،  لیکل  اس��اس 
خپل  زلمو  ټولنو  قبایلي  د  کبله  له  اغیز 
او  مرکزی  په  هندوستان  د  کمربندونه 

ختیځو برخو کې وتړل.
د هغې خپلې وینا پر بنسټ د ټولنې 
لیکوالۍ  په  یوازې  پیژندنه  هغه  د  سره 

مهاسویتا ډیوي، لیکواله، داستان لیکونکې، د انګلیسي ادبیاتو پخوانۍ استاده، د جننپیت او مګسې سې جایزو ګټونکې، په خپل کور کې، 
کلکته، لویدیځ بنګال
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شانداره کیسه

پیژندنه – د هندوستان په ادبیاتو کې 
د هغوی تر ټولو پیژندل شوی نوم، 
مهاسویتا ډیوي ده چې نه یوازې یې 
د هیواد قبایلي ټولنو ستونزو په اړه 

په زړورتیا لیکنې کړي بلکه په فعاله 
ډول یې د هغوی ژوند ښه والي لپاره 

کار کړی ا. چودري یې په الندې ډول 
بیانوي

د قبایلو 
اتله

د قبایلي حقوقو 
اتله، مهاسویتا 

ډیوي ویاړلې السته 
راوړونکې هم وه.
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د ارامه درې ملي پارک، 
کیراال

د ارامه درې ملي پارک په رسمي 
ډول په 1985 کال کې پرانیستل شو 

او د کیراال وروستی باراني ځنګل 
خوندي ساتي. د ارامه درې ملي 

پارک د نړۍ ځینې ښکلي، ځانګړي 
او لوړ تولیدونکوي ایکوسیسټمونه 

لري.

 د پارک سیمه د انقراض سره مخ لنډه 
لکۍ لرونکو شادیانو کور دی، چې د 

پارک مهم ډول ژوي ګڼل کیږي.

مهم ټکي:  شین سیل، لنډه لکۍ 
لرونکي شادیان او ان 164 ډوله 

پکه بی بی )وزر لرونکي حشرې 
چې اوږد نری بدن او پراخه 

رنګه وزرونه لري( لري.

د رسیدلو الر:  د کوچې سرک له 
الرې پارک د السرسي وړ دی 

)5 ساعته، 200 کیلومتره( یا په 
ټامیل ناډو کې د کایمباتور څخه 

)2 ساعته، 65 کیلومتره(.
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د تډوبا-اندارهي پړانګانو 
خوندي سیمه، مهارشټرا
د تډوبا ملي پارک او د اندارهي 

ځناورو خوندي ځای په ګډه د تډوبا 
اندارهی پړانګانو خوندي سیمه 

TATR جوړوي چې په 625.4 
کیلومتره کې پرته ده. د محلي بت 

تارو او اندارهي سیند په نامه نومول 
شوې چې خوندي سیمه کې بهیږي، د 
تډوبا اندارهي پړانګانو خوندي سیمه 

په رسمي ډول په 1995 کې جال 
شوه، د ښه شمیر پړانګانو کور دی 
او د سیالنیانو لپاره غوره ځای دی.

مهم ټکي: د تډوبا 
اندارهي پړانګانو خوندي 

سیمه په هندوستان کې 
د پړانګانو یو له 50 

خوندي ځایونو څخه ده. 

د رسیدلو الر: دا خوندي 
سیمه د ناګپور څخه 

یوازې درې ساعته لرې 
پرته ده )145 کیلومتره( 

د سړک الر.
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د پن درې ملي پارک، هیمچل 
پردیش

د هیمچل پردیش غرني ایالت کې یوازینی 
لوړ ارتفاع لرونکی، یخ – دښتي پارک 

دی، د پن درې ملي پارک د سپیتې 
الهول او سپیتي ولسوالۍ کې پروت دی. 

پارک لومړی په 1980 کلونو کې پیل 
شو او اوس نږدې 675 کیلومتره مربع 

اصلي سیمه لري او 1150 کیلومتر مربع 
ځانګړې شوې ځمکه لري. 

اداره یې په نږدې کزا کلي کې ده، دا پارک 
تر 1600 کسانو پورې د اوړي موسم کې 

کور دی چې 17 کلیو کې د ډوګري په نامه 
)اوړني هستوګنځایونو( په نامه یادیږي.

مهم ټکي:   د کونګري 
عبادتخونه، د اوړي 

هستوګنځایونه، واورین 
پړانګان او همالیایي غرنۍ 

اوزې.

د رسیدلو الر:   پارک د 
کونزوم غاښي له الرې د منالي 

څخه د اوړي په موسم کې د 
سړک په وسیله د السرسي وړ 
دی او د شملې څخه د ریکانګ 
پیو په الر د ژمي په موسم کې 

د السرسي وړ دی.
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د مهاتما ګاندي د اوبو ملي پارک، د انډمان او نیکوبار جزیرې
د هیواد یو څو د اوبو خوندي ځایونو څخه یو د مهاتما ګاندي د اوبو ملي پارک 
MGMNP دی او په 1983 کې یې بنسټ ایښودل شوی ترڅو مرجانو ساحل، 
سیمه ایزو ونو او شنو جزیرو ایکوسیستم خوندي وساتي. دا خوندي ځای نږدې 

281.5 کیلومتر مربع مساحت لری. او د واندور شاوخوا سیمه ایزو اوبو کې 92 
کیلومتره د بلیر بندر لویدیځ ته پروت دی.

مهم ټکي:  کم پیدا بحري 
ایکوسیسټم، د اوبو الندې 

المبو وهل او کښتۍ ځغلول

د رسیدلو الر:  د انډمان او 
نیکوبار جزیرو پایتخت، د 
بلیر بندر څخه د سړک په 
وسیله د السرسي وړ دی.

د خپل کریستالي پاکو اوبو، او ژور مرجان او رنګارنګ بحري ژوند په لرلو د 
انډمان مشهوره جزیرې د بحري المبوزنانو لپاره ښه فرصتونه وړاندې کوي
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د جوای پړانګ خوندي 
سیمه، راجستان

د سیالنیانو مرکزونو اودایپور 
او جودپور منځ کې د جوای لږ 

پیژندل شوی بند پروت دی چې د 
بیره کلي او د جوای یا بیره پړانګ 

خوندي ځای ته هم نږدې دی. د 
شاوخوا وچو سیمو، لوی بند او 

غار لرونکو تپو سره دا سیمه په 
غارونو کې د اوسیدونکو پړانګانو 

کور ګڼل کیږي.

داسې انګیرل کې چې پر هر سفر 
کې 90 سلنه شونې ده چې یو 

څوک پړانګ وګوري!
مهم ټکي:  د غار اوسیدونکي پړانګان او د 

راجستان محلي ژوند تجرب

د رسیدلو الر:  د جوای اوبو بند یوازې دوه 
ساعته د جود پور هوایي ډګر څخه لرې پروت 
دی )148 کیلومتره( او درې ساعته د اودایپور 
له هوایي ډګر څخه الره لري )170 کیلومتره(.
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د کیوالدیو ګانا ملي پارک، 
راجستان

پخوا ورته د بهارتپور مرغانو ځای ویل 
کیده، د کیوالدیو ګانا ملي پارک د ایالت 
شرقي پوله کې د بهارتپور ولسوالۍ کې 

پروت دی. په 1982 کې جوړ شوی، د دې 
لپاره چې 370 ډوله مرغان او ځناور یې 
خوندي ساتلي، په 1985 کې د یونیسکو 

نړیوال میراثي ځایونو لست کې شامل شو.

په 1850 کلونو کې د مهاراجا د لوبو لپاره د 
خوندي ځای په توګه یې بنسټ ایښودل شوی 

و، دا پارک اوس د کم پیدا او تښتیدونکي 
سایبیریایي ماهي خواره مرغه ځای دی.

مهم ټکي:  د کم پیدا مرغانو 
لیدل او په پښو سفر، د 

پارک شاوخوا بایسکیلونه یا 
ریکشاګانې

د رسیدلو الر:  نږدې هوایي 
ډګر اګره دی )56 کیلومتره 

لرې(. دا پارک د جیپور څخه 
یوازې درې ساعته لرې دی 

)182 کیلومتره( د سړک الر.
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د همیس ملي پارک، جمو او 
کشمیر

په 1981 کال کې یې بنسټ ایښودل شوی، 
او د د 1988 او 1990 کلونو دوو پرله 

پسې پراختیاوو څخه وروسته د همیس ملي 
پارک د 4400 کیلومتره مربع مساحت په 
لرلو د سویلي آسیا ترټولو لوی پارک ګڼل 

کیږي. د جمو او کشمیر او لډاک متحده 
سیمو کې پروت دی، پارک نږدې 200 

واورین پړانګان لري.

پارک 1600 کسیز محلي نفوس لري او 
400 کلن همیس عبادتخونه ورکې هم شته.

مهم ټکي: واورین پړانګان، اسیایي غرنی وزې او 
غوره تبتي پسونه. د همیس تسیچو لمانځغونډه. 

د رسیدلو الر: ترټولو اسانه الر هوایي الر ده ځکه چې 
د لِه هوایي ډګر څخه 5 کیلومتره الر لري.
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د کیبول لماجاو ملي 
پارک، منیپور

منیپور د ښکال او ښایست له کبله 
یو ښکلی ځای دی. او د نړۍ 

یواځینی د اوبو د سر ملي پارک هم 
منیپور کې دی! چې نامتو لوکتک 
جهیل خوا ته اوسیږي، KLNP د 
لویو او پراخه خاورو څخه جوړ 
شوی چې ډول ډول، ښایسته او 
ځانګړي ځناور هلته اوسیږي.

دا ملي پارک کم پیدا او د انقراض 
خطر سره مخ منیپوري هوسۍ 
کور دی، چې د ایات نڅاګرې 

هوسۍ، سنګای په نامه یادیږي.

مهم ټکي: د اوبو پر سر چمنزاره 
ځمکې چې فومدی ورته وایي، سنګای 

او د لوکتک جهیل

د رسیدلو الر: د کیبول لماجاو ملي 
پارک د ایالت پایتخت، امفال څخه 54 

کیلومتره د سړک الر لري.

هندوستان د ژوو ډولونه لرلو له کبله د نړۍ غني هیواد دی، او د ژوو لوی او 
کوچني ځانګړي ډولونو کور ګڼل کیږي
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د اورنګ ملي پارک، آسام
اورنګ )راجیف ګاندي( ملي پارک ONP د 
آسام اوداګوري ولسوالۍ کې د برهاماپوترا 
سیند شمالي غاړې ته پروت دی. په 1999 

کال کې د ملي پارک په نامه جوړ شو، 
د اورنګ ملي پارک ته کله کله کوچنی 

کازیرانګا ځکه وایي چې هلته د هندي یو 
ښکر لرونکي رینوسروس اوسیږي او هغه 

سیمه یې کور ګڼل کیږي.

په 78.8 کیلو متره مربع سیمه کې پروت 
دی، سیالنیان دې پارک ته د طبیعي ښکال او 

ډول ډول کډه شویو مرغانو لیدلو ته راځي.

مهم ټکي: یو ښکر لرونکي 
رینوسیروس، پیشو پړانګان، کډه شوي 

مرغان او د فیالنو سفري

د رسیدلو الر: نږدې هوایي ډګر 
سالوني دی، د تیزپور )چې د پارک 
څخه 32 کیلومترۍ کې پروت دی( 

څخه 10 کیلومتره لرې په سونیتپور 
ولسوالۍ کې، او شاوخوا 140 کیلومتره 

د ګواهتی څخه لرې پروت دی. 
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په هندوستان کې نږدې 
400 ډوله تي لرونکي 
حیوانات، 1250 ډوله 

مرغان، 460 ډوله خزندې، 
240 ډوله ذوحیاتین 

حیوانات او 2550 ډوله 
ماهیان شته دي. مونږ 

تاسې ته د هیواد لږ پیژندل 
شوې خوندي شوې سیمې 

در پیژنو چې نه یوازې 
وحشي ژوند ژغوري بلکه 
د حیواناتو ډیر ډولونه هم د 

ځان سره لري

ځنګلي 
اواز

64



ویاړلي  ریښې  زمونږ  سره  ریښتیا  په 
دي او زړور افسانوي تاریخ لرو.

سبا غوره 
وروسته له هغه چې ویتنامۍ ورځپاڼې 
زمونږ د سفر په اړه مطلب خپور کړ، 
د موټرسایکل یو سیمه ایز کلب راغی 
وګوري  کې  لمونو  په  سره  مونږ  چې 
ښار  من  هوچي  د  یې  سره  مونږ  او 
بل  یو  د  مونږ  ملګرتیا وکړه –  پورې 
خو  ونکړه،  هم  خبره  کلیمه  یوه  ژبې 

د  ما  کیدله.  ښکاره  ورایه  له  ملګرتیا 
په  ملګرو  د  چې  کاوه  احساس  باور 
بیګانه ځمکو کې مې  اشنا خو  په  څیر 
دي  غ��وره  تل  دا  چلوه.  موټرسایکل 
یو  اړه  په  نوښتونو  اړخیزه  څو  د  چې 
دودونو  او  خلکو  د  ترڅو  واورو  څه 
په  چې  ما  خو  کړي.  لنډ  واټن  ترمنځ 
دې الرو سفر وکړ او مخ پر وړاندې 
لوند  الندې  موټرسایل  خپل  د  ځایونه، 
دا  پوهه شوم چې  ولید، زه  سړک مې 
لرې  توپیرونه  چې  دي  سفرونه  ډول 
د  یو  او  پیژنې  خلکو سره  نوي  کوي، 
سره  دې  چې  بدلوي،  کیسې  سره  بل 
غوره  ترڅو  کیږي  یوځای  فرهنګونه 
او  او د څو اړخیزه پوهې  سبا ولري، 

همدردي څخه ډک وي.

  |       | | هند ليد        |

ښي لوری: سیمه ایز خلک 
راجستان کې چې رنګارنګ 

کمیسونه او پرتوګونه اغوندي 
ډیر صمیمي دي او ډیری 

وخت د موټرسایکل چلوونکو 
سره د لنډ سفر لپاره یوځای 

کیږي

الندې: د ټامیل ناډو د 
کوډایکانال شنه ځنګلونه د 
هندوستان د سړک د غوره 
سفرونو څخه شمیرل کیږي

پیا بهادر میکانګ ته د سړک لیکواله ده، چې د خپل 
موټرسایکل سفر پر بنسټ لیکلی، د حیدرآباد څخه یې 
د هندی ساحل او شمالختیځ هندوستان له الرې، برما، 

تایلنډ، الوس، کمبودیا او ویتنام ته الړل، او د هغې سفر هغه د کارکوونکې 
مور څخه د خپل احساساتو له کبله په یوې ډاډمنې سفرکوونکې بدله کړه.
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سره  ګروپ  یو  جنکیانو  او  هلکانو  یو 
نارې  هندوستان!  اندو!  د  چې  شو  مخ 
هرکلی  زمونږ  ول  والړ  او  وهلې  یې 
السونه  بیرته  ورت��ه  مونږ  ک��اوه.  یې 
د  چې  وروسته  هغه  له  او  وښ��ورول. 
ته  ویتنام  او  کمبودیا  څخه الوس،  برما 
دا چغې مو څو ځایه واوریدې.  رسیدو 
او  و  مل  سره  مسکا  د  هرکلی  دا  با  تل 
ځینو  او  اوچتوله  یې  به  ګوته  خوښۍ  د 
جاکټونو  چلونکو  رنګه  درې  زمونږ  به 

اشاره کوله. ته 
له  ایراودي او میکانګ  مونږ چې د 
نه  میراث  ګډ  خپل  د  تیریدلو  سیندونو 
د  مونږ  ولیدلې.  مو  نښې  ورکیدونکې 
زما  دورې  چمپا  د  کې  منځ  په  ویتنام 
وکړ.  احساس  دا  کې  اث��ارو  زوی  د 
لرغونو سیمو کې  بودا  د  باګان  د  مونږ 
کې  زړه  په  اسیا  ختیځ  سویل  د  ولیدل. 
چې  کې،  مندرونو  هندویزم  لرغونو  په 
د  ما  و،  لرې  ډیر  څخه  کور  د  زمونږ 
میړانه  په  نیکونو  د  خپل  د  سره  ځان 
شو چې  یاد  بیرته  مې  دا  او  وکړ  سوچ 
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سفر

لنډیز

د تار په زړه پورې دښته
د راجستان خوندور خواړه، په هیواد کې 

خوندور خواړه دي، باید ورڅخه لږ وخورئ!

 په جیسالمار کې د دښتې سفرونه چې تاسې 
هلته د ستورو الندې د شګلنه تپو منځ کې 

خپلې کوډنۍ جوړوئ.

د جیپور، بیکانر، جودپور او جیسلمار شاوخوا 
څو ماڼۍ او کال ګانې

پورته: پیا بهادر د خپلې لور ادیتي سره. چې سویل ختیځ اسیا 
د سفر ګډونکوونکې وه، دې سفر میرمن بهادر ډاډمنه، پوهه او 

ځواکمنه مور کړله

الندې: د برما ایراودي سیند کې کیندل شوې کښتۍ. د لکیوالې د 
سفر یوه نه هیریدونکې منظره 

سویلي یوازیتوب
د اوټي باد لرونکو سړکونو او شنو منظرو 

او په ټامیل ناډو کې د کوډایکانال ښکلي 
ابشارونو سره ختل، دا سویلي خوند د اونۍ 

پای غوره الر ده.

اوټي یو ښکلی تفریحي ښارګوټی دی چې په 
لویدیځ لړۍ غرونو کې پروت دی

پخوانۍ شیبې لکه د میسور ماڼۍ او د 
فیلومینا کلیسا
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د همالیه موقتي استوګنه
ډیر وخت سخت سفرونه ډیر خوندور هم وي – لکه 
د همالیه د سیمې دا په زړه پورې سفر چې د همالیا 
زړه پورې رسیږي. چې لږ ترلږه د 5 بیالبیلو درو 

څخه تیریږي، او د هندوستان په سخت سړکونو د 
بایسکیل ګرځول هغه چلینج دی چې ضعیف خلک 
یې نشي کولی. د دې سفر غوره وخت د جوالی – 

میاشتې دي. اکتوبر 

شمالختیځ خوندونه
که تاسو خپل سفر په سم ډول پالن کړئ، تاسو 

کولی شئ د سیمې ټولې ښکلې منظرې وګورئ. 
د اسام ځنګلي سیمو څخه نیولی د میګالیا تر 

ریښه برجونو او په پای کې د ارونچل پردیش د 
غرونو الر، دا ټول هغه څه دي چې تاسې یې دې 

سفر کې لیدلی شئ. دا سفر د جوالی – اکتوبر 
میاشتو کې پالن کیږي.

سویلي یوازیتوب
د اونۍ پای ترټولو په زړه پورې سفر په سویلي 

هندوستان کې، د بنګلور څخه تر میسور پورې سفر 
دی چې د اوټي او کوډایکانال پورې غځیدلی هم 

شي. دا سفر کې به تاسې د داسې عجبیه کلیو څخه 
تیر شئ چې هلته د سویلي هندوستان کلیوال ژوند 

لیدلی شئ. خوند 

په زړه پورې تار
د موټرسایکل په وسیله د راجستان لیدل ترټولو 

غوره الره ده چې دوامداره ډول درسره وي. که 
تاسې په ټول ایالت کې ونګرځئ نو ښایې د ایالت 

کلیوال خوند له السه ورکړئ. د اوړي موسم د ګرمې 
هوا له کبله، غوره داده چې دا سفر د ژمي په موسم 

کې د نومبر – فیبروري میاشتو پورې پالن شي.

الره: شیمله-سپیتي-منالي-لِه-سریناګر 
)شاوخوا 1522 کیلومتره(

الره: بنګلور-میسور-اوټي-کوډایکانال 
)شاوخوا 518 کیلومتره(

الره: چیراپونجي-ګواهتي-تیزپور-تونګ 
)شاوخوا 660 کیلومتره(

الره: جیپور-بیکانر-جودپور-جیسلمار 
)شاوخوا 870 کیلومتره(

په هندوستان کې د سړک پر سر
د هیواد ګوټ، ګوټ څخه د سړک غوره سفرونه
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د  وروسته  اونۍ  څو  مونږ  چې  کله 
طبیعي،  سیمې  اراک��ان  برما  لویدیځې 
ونې  ی��وې  د  م��اښ��ام  ک��ې  ځنګله  شین 
د  راب��ان��دې  وخ��ت  هغه  دم��ه شو  الن��دې 
مهال  دا  اغیز راغی.  بشپړ  د خبرو  لور 
شپې  د  باندې  میز  په  کې  کور  په  ما  به 
ښکلی  دې  په  دلته  خو  برابروله.  ډوډۍ 

سوچ  اړه  په  ورځ  هغه  د  ما  کې  هیواد 
ونیوه.  مې  تصمیم  سفر  دې  د  چې  کاوه 
هیڅ  نور  چې  ونیو  تصیمم  ما  چې  کله 
ټولنیز   – لکه  نلرم  و  محدودیت  ډول 
مسولیتونه،  او  دندې  خیالي  نورمونه، 
امتحان  د  ستونزې،  عمر  او  فیتنیس  د 
د  مهمه،  ترټولو  یا،  وضعیتونه  وخت  د 

ویره. کیدلو څخه  خودخواه ښکاره 

پیل شو  یو سفر 
په   – وه  تجربه  یوه  خپل  په  سفر  زمونږ 
خپل  د  ما  لپاره  ځل  لومړي  د  کې  ژوند 
لرله،  نه  اندیښنه  کومه  اړوند  ځای  تللو 
خو  لیدل  څه  ډیر  سره  کیلومتر  هر  د  ما 
چې  راکوله  هم  خوښي  نوره  راته  دې 

17000 کیلومتره الره ال پاتې ده.
 2800 څخه  حیدرآباد  د  چې  کله 
کیلومتره او د هندوستان – برما د سرحد 
شو،  لرې  کیلومتره   300 څخه  م��وره 
چیرته چې زمونږ سفر پیل شو، مونږ د 
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سفر

شمالختیځ خوندونه
د لوړو څوکو ختل چې تونګ ته مو 

رسوي، د چارپونجي باران وهلی 
سړکونه، دا سفر د هرچا لپاره یو څه لري

هغه څه چې باید ولیدل شي خوندي 
ځنګلي سیمې دي لکه د چارپونجي-

موسینارام خوندي ځنګل چې ګڼې ونې او 
نباتات لري

 ال نور هم د 
هندوستان څخه

په لډاک کې د خردونک ال کنډو د نړۍ ترټولو اوچت د موټر الر ده 
او په سیمه کې د سړک سفر غوره برخه ده

د همالیه موقتي 
استوګنه

رنګارنګ منظرې – د چمبا او کیناور 
ښکلو درو څخه تیریږئ، او د سپیتي یخو 

دښتو، بیا لهاول او بیا لِه ته رسیږئ

د ډانکر بودایي مندر، تبو )سپیتي(، 
سپیتوک او سنکار )لِه(

د لوړې ارتفاع ملي پارکونه لکه د پِن 
دره او هیمیس

ګروپ په هندوستان-برما پوله کط د برمایي افسرانو سره، وړاندې له دې چې برما ته تیر شي
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The author’s journey from 
Hyderabad in India to 

Vietnam via Myanmar, 
Thailand, Laos and Cambodia  

Hyderabad

د IMT هندوستان-برما-تایلنډ 1360 کیلومتره اوږد درې اړخیزه لوی سړک د هندوستان، 
برما او تایلنډ اړوند نوښت دی. دا د منیپور، موِره څخه د برما له الرې د تایلنډ ِمه سوت 
پورې غځیدلی دی. او دا په سیمه کې د سړک تر ټول چلینج لرونکی سفر ګڼل کیږي. د 

IMT لویې الرې بشپړه دوره د الوس او کمبودیا له الرې تر ویتنام پورې رسیږي.

درې اړخیزه الر:
موِره )هندوستان( ß ټامو )برما( ß کالیمیو ß نایپیتاو ß یانګون

)برما( ß ِمه سوت )تایلنډ( )شاوخوا 1360 کیلومتره(

د IMT )هندوستان-برما-تایلنډ( درې اړخیزه لوی سړک
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سفر  سایکل  موټر  په  څخه  ښارونو  د 
بریښېده.  نظر  په  ډک  څخه  ننګونو  د 
درې  تایلنډ   – برما   – هندوستان  د 
سړک  لوی  شوی  جوړ  نوی  اړخیزه 
او  تیرشوی،  څخه  هیوادونو  شپږو  د 
په دې 17,000 کیلومټره الره د 400 
ډیر  د  چې  چلول  موټرسایکل  سي  سي 
ټول  د  کوي  څیرې  ځمکه  څخه  ځواک 
ژوندانه یوه داستان په څیر پاتې کیږي.

ګام  لومړی 
ورځینی  څو  یوازې  ما  وخته  هغه  تر 
کړی  امتحان  سړکونو  خالص  په  سفر 

کارکوونکې  مورولۍ،  د  او  بس.  او  و 
کلونو زما د روح  اوږده  او ښځه توب 

د خطر زغملو ځواک ګډوډ کړی و.
توب  زړه  نا  زړه  او  سوچونو  زما 
مشرې  دفعتاً،  چې  ترهغه  کړ  پیدا  دوام 
چې  وپوښتل  راڅخه  ادیتي  مې،  لور 
ولې د سفر لپاره خپل شیان نه برابروم. 
پداسې حال کې چې خپل ابرو ګانې یې 
کتل  رات��ه  داس��ې  هغې  خوځولې  رات��ه 
شه.  پاتې  سمه  یا  او  شه  الړه  یا  چې 
زما  چې  شوم،  پوهه  لهزه  هغه  په  زه 
باید  دا  وی،  ستونزمن  به  ګام  لومړی 

وي. خیز  افسانوي 
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سفر

په سویل ختیځه آسیا کې، زه د خپل نیکونو په میړانه 
حیرانه شوم او د زړورو کیسو تاریخ راته بیا په یاد شو

په شمالي الوس کې ځوان 
بودایي پنډیتات بایسکل 

باندې روان دي
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مونږ  بنسټ  پر  لوړوالي  عمومي  هغه  د 
د  ک��وو  فکر  مونږ  چ��ې  نیسو  تصمیم 
لږ  راوړو.  السته  بیرته  یې  څخه  نړۍ 
یاد لرو چې خپل وجدان  په  وخت مونږ 
خپلو  د  او  وي  کړې  مشوره  مو  سره 
نیولي  کې  نظر  په  مو  ګټې  تصمیمونو 
سفر  د  ته  ځایونو  ښکلیو  آسیا  د  وي. 
کولو وروسته زه په ځانګړي ډول پوهه 
او قناعت د  شوم چې زما خپل رضایت 

والي  د ښه  ماته  اړه  په  خپلو تصمیمونو 
راکوي. احساس 

ښځینه  څ���ل���ور  د  چ���ې  ک��ل��ه  ن���و 
د  فرصت  سفر  د  چلوونکو  موټرسایکل 
راتګ  بیرته  او  ته  ویتنام  حیدرآباد څخه 
واقعي  غیر  لومړۍ  دا  شو،  برابر  یې 
څخه  ګاونډیو  خپلو  د  کیدله.  ښکاره 
سیل  د  او  الرې  له  ډګر  هوایي  د  لیدنه 
خو  و  پورې  زړه  په  سره  الرښود  یوه 
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د سویل ختیځې اسیا دروازې لپاره مونږ د هندوستان شمالختیځ ته پراختیا 
ورکوو. دا نوښت د هندوستان د ختیځ تګالرې قانون پر بنسټ دی. د هندوستان-

برما-تایلنډ سړک یا درې اړخیزه سړک به دسیمې نښلول ډاډمن کړي. د سړک 
په بشپړیدو به سوداګري، ټوریزم ډیر ښه شي او دودونه به هم پیاوړي شي.

نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر

لیکواله )ترټولو ښي 
لوري ته( د خپل ملګرو 
سره جې بهارتي، شیلپا 
 ASD باالکریشنان او

شانتي )د کیڼ څخه ښي 
لوري ته( په هانوې، د 

ویتنام پالزمینې ښار کې 
د هند سفارت ته د رسیدلو 

پر مهال
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زمونږ د پراخه هیواد جزئیات له ډیرو وختونو په ریښتیني او روښانه رنګونو کې ساتل شوي. 
پیا بهادر خپل سفر بیانوي چې څرنګه یې خپل ارامه دنده د خاطرو ډک سفر لپاره پریښوده او 

څرنګه کوالی شو په موټرسایکل چلولو خپل ځان او هیواد وپیژنو

د دوو څرخونو کیسه
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سفر

په تیرو څو کلونو 
کې، د هند سرتاسر 

د موټرسایکل 
سفرونه عام شوي
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د اوس وخت اړتیا

کې،  دن��ده  س��الک��ارۍ  د  ک��ې  لندن  پ��ه 
پورې  زړه  د  ځ��ان  خپل  ش��اه  کریشا 
هیڅ  او  وموند  کې  خال  اړیکو  مسلکي 
وه.  نه  ورس��ره  هم  الر  ډکولو  خال  د 
میشال،  ورور  خپل  ژره  تر  ژر  هغې 
سره  ایښودونکي  بنسټ  ګډ  ډایسکو  د 
کړه.  شریکه  خال  دا  جوړولو  اړیکو  د 
شبکې  ټولنیزې  داسې  سمدالسه  دواړه 
باندې کار پیل کړ چې خلک، ګروپونه 
کار  کړي،  پیدا  بل  یو  سواداګرۍ  او 
همکاري  س��ره  ب��ل  ی��و  د  او  وک���ړی 

وکړي.
خلکو  سمو  د  ننګونه  ل��وم��ړن��ی 
د  مونږ  چې  شی  پوه  ترڅو  و  موندل 
دندې موندلو پورټال نه جوړوو. مونږ 
کوو  یوځای  سره  اړتیاوې  ټولې  داسې 
یا  کړي  پیدا  کار  غواړي  کس  یو  چې 
مونږ  ډول  تدریجی  په  ورک��ړي.  کار 
بنسټ  ټولنه  ی��وه  چې  ش��ول  وک��والی 

بندي، ډیزاین او جوړه کړو.
اج���ازه  ت��ه  غ���ړو  خپلو  ډای��س��ک��و 
کړي،  ښکاره  کار  خپل  چې  ورک��وي 

کریشا شاه 
د ډایسکو اجرایوي رئیسه او ګډه بنسټ 

ایښودونکې

السته رواړنه: د اړیکو جوړولو 
اپلکیشن یې جوړ کړی ټولشموله مسلکي 

کوي  کار  کې  دفتر  چې  ونیسي  تصمیم 
ک��وي،  ک��ار  فریلنس  څخه  دل��رې  ی��ا 
ترڅو  لري  مشورې  سالکارۍ  افالین 
او  ووځ��ي  نفر  څخه  کارننګونو  د 
ګډون  کې  غونډو  شوو  تنظیم  همداراز 
چې  ډول  کوم  په  ووی��ل:  شاه  وک��ړي. 
ج��وړوو،  اړیکې  او  ک��وو  ک��ار  مونږ 
دی.  کې  وضعیت  بدلون  د  هندوستان 
او  ټولشموله  نیولو  کارمندانو  د  مونږ 
مدیریت  ګډ  شفافیت،  کړنو،  مختلفه 
لیدلوري  پراخه  لپاره  دندو  دخپلې  او 
یوازې  جوړول  اړیکې  لرو.  اړتیا  ته 
د  باندې  خلکو  او  اغوستل  دریشي  د 

نه دي. کارتونو ویشل 

د کیڼ څخه د ساعت په دوران برابر: په Y3K کې د موسیقي 
یوه اجرا: د 2020 کال فیبروري کې د ډایسکو لخوا د ورک 

شوي او موندل شوي ستوري تنظیم شوی پروګرام، د ډایسکو 
اړیکو جوړولو یوه غونډه کې یو بحث، کریشا شاه د ډایسکو ګډه 

بنسټ ایښودونکې

د هندي انسټیټیوت د ټولیز اطالعاتو څخه 
فارغه ده، هغې د Mycitylinks، د 

باهوبانیشوار ځایي کوچنۍ ورځپاڼې او 
The Pioneer مجلې سره کار کړی. هغه د موسیقي څخه 

خوند اخلي، د کتاب ټولونکې ده او مینه لری چې د سفرونو، 
موسیقي او نورو موضوعاتو په اړه لیکنې وکړي چې هغې ته 

په زړه پورې وي.
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هیڅ ننګونه لویه نه ده

یا  کوو  مونږ  چې  هرڅه  ورځ  نن 
یې استعمالوو په یو ډول نه یو ډول 
شوی.  اغیزمن  څخه  بڼې  ډیجیټلي  د 
سالکاره  روغتیایی  کوتان،  سویتا 
تجربه  اروپا  او  ایالتونو  متحده  د  او 
بنسټ  اومنیکوریس  د  لرونکې 
پوهنې  طبي  دوامداره  د  چې  کیښود 
لپاره  دې  او  دی   )CME( مرکز 
ټولنې  د هیواد طبي  جوړ شوې چې 

برابره کړي. تعلیم زمینه  د  ته 
چې  کوي  کوښښ  اومنیکوریس 
سیستم  روغتیایي  کې  هندوستان  په 
ته  پرسونلو  طبي  دوی  کړي،  بدل 
ورکوي.  محتویات  ویډیویي  وړیا 

دې  لپاره،  کولو  پلې  نوښت  دې  د 
او  دولتونو  ایالتي  اته  د  اتحادیې 
انسټیټیونو  او  اتحادیو  طبي   53
ګډې همکارۍ هوکړه کړې.  د  سره 
د  ما  چې:  کړه  ډیره  کوتان  سویتا 
یوه  کې  پاملرنه  روغتیایي  هندي 
ډیر  ډاکټران  زمونږ  ولیدله.  خال 
لري  السرسی  ته  سرچینو  وخت  لږ 
سیمینارونو  او  کنفرانسونو  طبي  ان 
نه  ه��م  وخ��ت  اخیستو  ون��ډه  د  ک��ې 
متخصصین  طبي  بنسټ  دا  ل��ري. 
خلک  څخه  ګ��وټ  ګ��وټ،  هیواد  د 
پوهنې  د  ترڅو  کوي  یوځای  سره 
ځای جوړ کړي او رسمي بڼه ورته 

ورکړي.

کوتان  سویتا 
بنسټ  اومنیکوریس  د 

ایښودونکې

السته رواړنه: داسې یو 
اپلیکیشن یې جوړ کړ چې 
ډاکټرانو سره مرسته کوي 
بڼه خپله پوهه  په ډیجیټلي 

ډیره کړي

هندوستان د ښځینه پیلوټانو اوچته سلنه لرلو باندې پیژندل شوی او اوس 
ښځو ته پیاوړتیا ورکوي چې د اردو په لوړ ځایونو کې کار وکړي. هیواد په 

سم لوري روان دی

سویتا کوتان او پریانکا جین، د اومنیکوریس ګډ بنسټ ایښودونکي
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د پان – هندوستان د بریاکیسه

څلور  د  ک��ې  اکتوبر  ک��ال   2004 د   
په  ممبئ  د  س��ره  م��ی��زون��و  کوچنیو 
میسمان  د  وکړ،  پیل  کې  کورسوباګ 
غوره  هیواد  د  اوس  برکت  په  کورنۍ 
خوږو جوړونکو څخه یوه ده. خو کیناز 
تیوبروما خوږو  د  میسمان هرچاندري، 
مشره په عاجزئ سره ټول امتیازات په 
خپله نه اخلي، هغه وایي: زما د مور او 
پیل  کار  دا  هغوی  چې  دی  برکت  پالر 
کړی او لوی کړی یې دی. ما یوازې د 
ده.  پر وړاندې وړې  نظریه مخ  هغوی 
کیناز  د  پخیدل.  کې  کورنۍ  په  خواږه 
کوله،  س��وداګ��ري  څخه  ک��ور  د  م��ور 
کیکونه، خواږه او کلچې به یې پخولې. 
پیدا  بیروني دوکان نظریه هغه وخت  د 
څخه  زخم  یوه  د  هرچاندرای  چې  شوه 
بحث  دې  په  مونږ  وایي:  کیناز  رغیده. 
پیل  پ��وره وخ��ت س��وداګ��ري  وک��ړ چې 
چې  وک��ړه  هوکړه  دې  په  مونږ  ک��ړو. 
تیاروو چې زمونږ خپله  به  هغه خواړه 

میسمان- کیناز 
هرچاندرای

د تیوبروما خوږو بنسټ 
ایښودونکې

السته رواړنه: کوچنی 
کورنۍ سوداګري یې په 

غوره هندي خوږو باندې بدله 
او طبیعي چاپیریال  کړهکړه 

یې ورته خوندي کړ

پورته: )د کیڼ څخه ښي لوري ته( د 
تیوبروما د نارنجو جوس، کیک او د 

چاکلیټو خوندور غونډاري

الندې: خورګانې کیاناز )کیڼ( او تینا 
میسمان، د تیوبروما بنسټ ایښودونکي

شیانو  ن��ورو  د  مو  ژر  او  دي،  خوښ 
فکر هم وکړ.

څو  ک��ې  ه��ی��واد  پ��ه  تیوبروما  ن��ن 
ننګونو  د  یوازې  دا  خو  لري.  ځایونه 

مبارزه السته راغلي. په  سره 
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د ریښو سره بیرته نښلیدل

دیکشا اګروال په موسوري کې د 19مې پیړۍ 
نامه  په  پای  د وریځې  بنګلې چې  استعماري 
یادیږي او په خپلو خوبونو باور وهڅوله چې 
ځان ته په هندي سیالني صنعت کې ځای پیدا 
کړي. هغې چې دا بنګله لومړۍ ولیده ویجاړه 
شوې او له کاره غورځیدلې وه، اګروال هغه 
باندې  تفریحګاه  ځنګلي  پای  وریځې  د  بنګله 
غوره  ترټولو  په  یې  کې  سیمه  او  کړه  بدله 
 2000 په  تفریحګاه  دا  کړه.  سمبال  وسایلو 
او  بلوطو  د  چې  شوې  چاپیره  ځنګل  جریبه 
سرو ونې لري او 40 ډوله ګیاه لري او 103 

ډوله حیوانات هلته ژوند کوي!
ننګونې  د  ساتنه  هغه  د  لرېوالي  ځای  د 
د  کمښت  اوبو  د  اګروال  خو  کړه،  مخ  سره 
او لمریزې  ټولولو سره حل کړ،  اوبو  باران 
بریښنا تختو د انرژي ستونزه حل کړه. سیمه 
ایزې شپنې ټولنې د طبیعي څانګو قطع کول 
په  کې  موسم  ژمي  د  دنده  ورکولو  پارو  او 
یې  سره  کوښښونو  هغه  د  او  واخیسته  غاړه 
خلک  هغه  ترڅو  کړ  جوړ  سړک  موټر  د 
ته  سوداګریو  خپل  او  ولري  ژوند  نیکمرغه 

وده ورکړي.

اګروال دیکشا 
منیجره، د وریځې پای 

تفریحګاه

السته رواړنه: په یوازې ځان 
یې میراثي خونه بیرته جوړه 

کړه او طبیعي چاپیریال یې 
ورته خوندي کړ

خورګانې دیکشا او دیویشا اګروال، د 
وریځې پای تفریحګاه عملیاتي آمرینې

د موسوري د بلوطو ځنګل 
منځ کې د وریځو پای 

ځنګلي تفریحګاه

که څه د دفاعي ځواکونو لوړې 
 GDP څوکۍ وې او یا د هیواد

سره مرسته وي، عصري 
هندي ښځي – باخبره شوي، 

تعلیم یې کړی او پیاوړې شوي، 
په بریا سره یې خپل رول او 

مسؤلیتونه بیا تعریف کړي 
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د  هغوی  د  ته  هنرکارانو  مونږ  ووی��ل: 
مطمئن  هغوی  س��ره  کولو  خوندي  دن��دو 
کړل. مونږ د جوټي جوړونکو او د هغوي 
کورنیو ته کورونه ورکړل او همدا راز د 
کړه.  تمویل  هم  مو  پوهنه  ماشومانو  هغوی 
ښکلی  ش��ان  دا  چې  ک��اوه  احساس  تل  ما 
زه  او  وي  ویاړ  هنرکارانوته  باید  کسب 
هغوی  شو  وک��والی  مونږ  چې  یم  ب��اوري 

کړو.  ویاړمن 

من\ شیرین 
ایښودونکې بنسټ  نیډلډست  د 

السته رواړنه: له منځه تلونکی کسب ېې بیرته ژوندی کړ.

که هرڅه یا څوک د ښځو ټولنیز مرکزیت باندې پام ونکړي، د ښځو حکم نیم 
آسمان اوچتولی شي. او دې پوهې زمونږ کوښښونه د جنسیت برابرئ او د ښځو 

پیاوړتیا په لوري ډیر کړي دي.
ډاکټر س. جیشانکار
د بهرنیو چارو وزیر

د پورته څخه د ساعت په دوران برابر: نوې او رنګه ډیزاینونه دودیزه جوټي سره اضافه شوي، شیرین من سنګا، 
د نیډلډسټ شرکت بنسټ ایښودونکې، د رنګونو اضافه والی چې دودیزې جوټي ته معاصره بڼه ورکوي
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د بیا پیل کسب

شیرین  نوښتګرې  کې  دوران  کپړو  د 
)ه��واره  جوټي  په  چې  وغوښتل  من 
وک��ړي.  ک��ار  باندې  بوټان(  دودی��زه 
د  کې  میاشت  مې  کال   2014 د  هغې 
موخه  دې  په  کیښود،  بنسټ  نیډلډسټ 
کړي  جوړې  بیا  جوټي  کیفیته  با  چې 
برابر  هم  فیشن  ښځو  عصري  د  او 

کړي.
خلک  چې  وړان��دې  په  هغو  د  من 
خپل  میړانه  په  اغوندي  نه  جوټي  نور 
کار پیل کړ. هغې د هنرکارانو په پیدا 

کولو شروع وکړه. جوټي جوړول لوړ 
مهارت ته اړتیا لري چې د نسلونو یو 
بل ته پاتې. هغې نه یوازې هنرکاران 
د  یې  د هغوی مهارتونه  بلکه  وموندل 
یوځای  سره  ډیزاینونو  شاهي  پخوانیو 
زرین  او  ډیزاینونه  نوښتګره  او  کړل 

تارونه یې ورکې وکارول.
هغه  چ��ې  وی����اړي  دې  پ��ه  ه��غ��ه 
هنر  تلونکی  منځه  له  شول  وک��والی 
هنرکارانو  د  او  کړي  ژوندی  بیرته 
هغې  ک��ړي.  پیدا  زمینه  کار  د  لپاره 

ښځینه نوښتګرې د فرهنګي موانعو پر وړاندې د مبارزې سره، سره 
د سوداګري کولو پارامترونه له سره تعریف کړل او په ټولنو باندې 

مثبت اغیز کړی او د هندوستان ټولنیز اقتصاد یې پیاوړی کړی

د ڼیډلډسټ د جوټي 
)بوټان( وروستۍ 

ټولګې ځینې ډیزاینونه 
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هیڅ شک نشته چې معاصرې هندۍ 
جوړولو  ان��ځ��ور  د  ت��ه  ځ��ان  ښځې 
داسې  ک��ړې،  تغیر  بڼه  خپله  لپاره 
رول  د  ورته  ټولنه  چې  انځور  یو 
ماډل په سترګه ګوري. د هندوستان 
ل��وم��ړي وزی���ر، ن��ری��ن��درا م��وډي، 
دی،  کس  باوري  نظریې  دې  د  هم 
د  چ��ې  و  دلیل  ی��ې  دا  ش��ي  ک��ی��دای 
د  یې  حسابونه  رسنیو  ټولنیزې  خپل 
ښځو په ورځ )مارچ 2020 ,8(، د 

وتلو  اوه  سره  تعقیبونکو  میلیونونو 
شي  کیدای  ترڅو  ورکړل،  ته  ښځو 
هیوادوال  سره  کیسې  خپل  د  هغوی 
دوی  څرنګه  چې  کړي  اغیزمن  هم 
نوښتګرو  هندي  راوس���ت.  بدلون 
د س��وداګ��رۍ  ی����وازې  ن��ه  ښ��ځ��و 
زمونږ  بلکه  کړل  توضیح  ماډلونه 
د چاپیریال، ټولنې او د ژندل چارو 
موضوعاتو  څ��و  اړون���د  ی��ې  س��ره 

باندې هم خبرې وکړي.

هندوستان د ملت په ټولو برخو کې بریالۍ ښځینه السته راوړونکې لري. 
دې ښځو په بیالبیلو برخو کې غوره کارونه کړي. د هغوی مبارزې او هیلې 
میلیونونه نور هڅوي. راځئ چې د داسو ښځو السته راوړنې ولمانځو او د 

هغوی څخه یو څه زده کړو.
نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر

الندې: د هندوستان لومړی وزیر نریندرا موډي او د ښځو او ماشومانو پراختیا او کپړو وزیره سمریتي ایراني د ناري شاکتي جایزې 2020 کال ګټونکې سره
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د شیشه اي چت ماتولو لپاره یوې ښځې ته د هغې خپل باور او تصمیم پرته بل هیڅ شی ډیر 
اړین نه دی. د ابتکار څخه نیولي تر سوداګرۍ پورې، او د استعماری میراث بدلول په تل 
پاتې اقتصاد باندې او دا چې زمونږ فکر یې د هندوستان طبي تعلیم په هکله بدل کړ چې په 
دودیز ډول یوازې د نارینه وو دندې انګیرل کیدې. دلته داسې پنځه ښځینه نوښتګرو ته لنډه 

کتنه کوو چې مروج دود یې مات کړی. او لوبه یې ښه لوري ته روانه کړې

د مثال سره
رهبري کول

لیکواله:  شربستي ملک

48



  |       | | هند ليد        |

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.

هڅوي  ماشومان  خپل  هنرکاران  کې، 
او  مطالعه  کسب  ه��غ��وی  د  ت��رڅ��و 

کړي. تمرین 
د  هنرکاران،  شوي  هڅول   
نوښت  د   او  وسیله  تلپاتې  کولو  ژوند 
الره  پ��ه  دول���ت  چ��ې  سیستم  م��الت��ړ 
دا  چې  ک��وي  تضمین  دې  د  اچولی 
شي.  وساتل  او  شي   مروج  کسبونه 
نوښتونه  ډول  ډول  شرکتونه  اوس 
ادا  مسؤلیت  ټولنیز  خپل  ترڅو  لري 
اقتصاد  ای��ز  سیمه  د  هغوی  ک��ړي، 
ایزې  سیمه  دي.  بوخت  جوړولو  په 

ټولنې یو غږ ته اړتیا لري چې هغوی 
بهر نړۍ ته وپیژني او نن سازمانونه 
زمونږ  چې  برابروي  اسانتیاوې  دا 
اړونده  د  کې  بهر  او  داخل  په  هیواد 

ونښلي. ادارو سره  او  بنسټونو 

هندي سازمانونه اوس د نورې نړۍ هنرکارانو سره په ګډه کار کوي 
ترڅو د نوښت ډکه تجربه ولري او د سیمه ایزو ټولنو صنایعو لپاره 

پراخه ځای پیدا کړي

د کیڼ څخه ښي لورته: 
په ننداره کې د نیله او انا 

ولنټاین ټولګه 

د پنبې تارونه او وسایل 
د غوره ډیزاینونو بیرته 

ژوندي کولو لپاره په 
الس اوبدل شویو ټغرونو 

کې استعمالیږي
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راجستاني  دودی���ز  پ��ه  چ��ې  غ��ال��ۍ  دا 
ایالت  همدې  د  واوبدل شوې  کې  سټایل 
کوي.  ښکارندویې  دودونو  او  مهندسۍ 
دی.  کار  هنر  د  غالۍ  دا  وایي:  سیبیک 
زه د دې غالیو استعمالونکو او کتونکو 
په  ځمکې  ی��وې  د  چ��ې  غ���واړم  څخه 
له خلکو غواړم  زه  پوه شي.  احساساتو 
په  غالیو  د  چې  وستایي  زی��ار  دا  چې 
ورڅخه  ترڅو  شوی  ګالل  کې  اوبدلو 

ټغر جوړ شي.  یوه ښکلی 
اغوستونکې  ظ��ری��ف��ه  ب��رت��ان��وۍ 
کې  راجستان  چې  ولنټاین  انا  ډیزاینره 
د کپړو هنرکارانو سره کار کوي هم د 
تائید کوي. ولنټاین وایي:  پاتې کیدو  تل 
اړه  په  چاپیریال  خپل  د  چې  هرڅومره 
نه  ویښیږو،  ډیر  هومره  پوهیږو  ډیر 
جوړ  چیرته  او  واخلو  څه  چې  یوازې 
کارول  ځلکه  څو  کپړه  یوه  بلکه  شوي 

نیله  د  کې  وروستیو  هغه  شي.  کیدای 
الس  د  ترڅو  شوې  یوځای  سره  هاوز 
دودیز  رنګونو  هندي  طبیعي  او  اوبدلو 
د  او  کړي  برابره  ټولګه  یوه  تخنیکونو 
بمفورډ  میرمن  د  ته  صنایعو  راجستان 
لخوا  بمفورډ  میرمن  رئیسې،  بنسټ 

ده. معرفي شوې 

د بڼو غوره کول
سیمو  پرتو  ل��رې  پ��ه  راجستان  د  ن��ن 

زه د السي صنایعو ښکال سره مینه لرم. د بیلګې 
په توګه، د هندوستان السي اوبدل شوو کپړو څخه 
پرته هیڅ بل شی د پوستکي سره ښه نه لږیږي او 
هرڅومره چې وخت پرې تیریږي هومره ښه کیږي.
انا ولنټاین
برتانوۍ ډیزاینره

یوه کسبه کار په 
راجستان کې دودیزه 
السي االجي کاروي 
ترڅو غالۍ واوبي
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پړاو بل 
سازګاره  سره  وختونو  معاصرو  د 
او  کسب  چې  ده  اړینه  لپاره  کیدو 
نیله  د  بدلونونه راشي.  کار کې ځینې 
د  وایي:  سینګ  انورادا  رئیس  هاوز 
خوندي  او  کیدو  پاتې  تل  د  کسب  دې 
ساتلو کیلي ننۍ نړۍ ته د هغه ژباړل 
دي. دا دواړو دودیزې بڼې او د هغه 
پوهې،  حوصلې،  د  س��ره  بڼې  ننۍ 

او  لري.  تړاو  پورې  عالقې  او  تعهد 
سره  ښکارندویې  نړیوالې  یې  بدلون 

هم تړاو لري.
م��ت��ی��و س��ی��ب��ی��ک پ��ی��ژن��دل ش��وی 
په  ګډه  سره   JRI د  ډیزاینر،  ایټالوی 
ترڅو  وکړ،  کار  ډیزاین  تجربوې  یو 
داسې السي غالۍ جوړې کړي چې د 
اروپایي ډیزاین سره سمون وخوري. 
یادیږي،  نامه  په  ونډرکامر  جیپور  د 

که دا په الس واوبدل شي له همدا  ډیزاینونو، رنګونو او بعدونو څخه 
به دوه جال محصوله السته راوړل شي. او بیا په الس د ابدونکې خپل 

فکرونه او پوهه په غالۍ کې نقش کیږي. دا هغه څه دي چې زه په ریښتیا 
سره غواړم د ځان سره یې یوسم. 

متیو سیبیک
ایټالوی ډیزاینر

د کیڼ څخه ښي لور ته: د نیله 
هاوز نندارتون څخه د کور 
مزین شوي دودیز رنګونه، 

یوه غالۍ چې د جیپور د ښار 
توپوګرافي څخه اغیزمنه شوې
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ل��ري او ک��ه چ��ی��رې م��ون��ږ دا  ب��اور 
لپاره  مداخلې  ډول  هر  د  ارزښتونه 
منلی  بدلون  ډول  هر  هغوی  وکاروو، 

او ورسره سازګاره دي.

نتیا اسا
د  م��ن��ل��ې چ��ې  دا  س��ازم��ان��ون��و  ن��ن 
ته  هغوی  ک��ې  ک��ار  پ��ه  هنرکارانو 
لري.  پایلې  ځانګړې  ورکول  ازادي 
مخ  دروازې  د  توګه  پ��ه  بیلګې  د 
ښځینه  کړی  پیل   JRI چې  نوښت 
اوبدلو  د  کې  کور  په  ته  کارکوونکو 
خام  یوازې  نه  سره  روزنې  مسلکي 
د  لکه  تجهیزات  اړی��ن  بلکه  م��واد 
اوب��دل��و الس��ي ک��ارځ��ای، ت��ارون��ه او 
اوب��دل  ورک���وي.  شیان  اړون���د  ن��ور 

نړۍ  د  او  ټ��ول��ی��ږي  غ��ال��ۍ  ش��وې 
ګټه  او  صادریږي  ته  ګوټ  ګوټ، 
ته  اوبدونکو  بڼه  مستقیمه  په  یې 
کسانو  منځني  د  کیږي چې  لیږدول 
څخه  پلورونکو  او  اخیستونکو  او 

کوي. مخنیوی 
لرونکی  چنګک  دوه  هاوز  نیله 
په  یې  عمل  یو  وړي.  ته  مخ  ک��ار 
تولید  او  پرمختګ  ډیزاین  مستقیم 
باندې کار کول دي، چې د هنرکارانو 
یې  دویم  ورکوي.  وده  ته  سوداګري 
په جیپور کې د نیله هاوز مرکز کې 
کارکوونکي  هلته  چې  دی  نندارتون 
وړان��دې  ته  ن��ن��دارې  ک��ارون��ه  خپل 
ته  کارونو  خپل  سره  دې  او  کوي 

ورکوي. پراختیا 

سیمه ایزې ټولنې یو غږ ته اړتیا لري چې هغوی بهر نړۍ ته وپیژني 
او نن سازمانونه دا اسانتیاوې برابروي چې زمونږ هیواد په داخل او 

بهر کې د اړوندو سازمانونو او بنسټونو سره ونښلي

د کیڼ څخه ښي لور ته: په الس 
اوبدل شوې غالۍ بیال بیل پړاونه

د یوې  غالۍ ډیزاین یوه ظریفه 
او په الس د رنګو پروسه ده چې 
د هنرکارو ټولنو کلیو په کورونو 

کې د ښځینه وو لخوا ورباندې 
کار کیږي

د JRI بنسټ د راجستان په 
لرې کلیو کې د ښځو د ژوند 

وسایلو اسانتیاوو برابرولو لپاره 
کار کړی
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اروپ��ا  د  ک��ال   2019 د  پروسکال، 
جایزه  نامتو  او  غوره  ډیزاین  تولید 
لپاره یوې غالۍ  ډیزاین  د هنر اصلي 
نامه  په  لهاریا  کا  د ساوان  وګټله چې 
ګوټ،  نړۍ  د  چې  جایزه  دا  یادیږي. 
تجربې  ډیزاین ځانګړې  د  ګوټ څخه 
کیکري  د  ن��ږدې  ته  جیپور  پیژني، 
او باګ چاند وګټله.  کلي څخه پروتي 
د ایالت دودیزه السي غالۍ اوبدونکي 
داسې  دواړو  هغوی  غ��ړي،  ټولنې 
غالۍ واوبدله چې ډیزاین یې د هغوی 
اغیزمن  څخه  شاوخوا  ک��ور  دښتي 
وویل  خاوند  او  ښځې  دې  و.  شوی 
بشپړه  ته  دوی  و  ځل  لومړی  چې 
د  خپل  د  ترڅو  شوه  ورکړل  ازادي 

دومره  او  کړي  جوړ  ډیزاین  خوښې 
ورکړه. زړورتیا  ورته  ستاینې 

غړي  ټولنې  اوبدونکو  د  هغوی 
غالیو  جیپور  هندوستان  د  چې  دي 
څلور  دا  کیږي،  مالتړ  یې  لخوا   JRI
هندوستان  د  چې  نوم  زوړ  لسیزې 
دودون��و  اوب��دل��و  پارچو  پخوانیو  د 

راځي. کې  لړ  نومونو  ساتونکو 
بل ګروپ چې د راجستان ژوندي 
کیدلو  پاتې  ژون��دي  دودون��و  هنري 
کار  کورونو سره  او  کار کړی  لپاره 
د  هاوز  نیله  د  دی.  هاوز  نیله  کوي، 
جوهي  آمر  پراختیا  کارونو  هنري 
پنډې وایي: د دودیز کسب هره ټولنه 
ورباندې  او  ویاړي  ژوند  په  خپل  د 

سوان کا لهاریا د خپلو ډیزاینرانو باګ چاند او پروتي سره. دې غالۍ د اروپا تولیداتو ډیزاین کې د برونزو جایزه وګټله

دا )غوره( مرکزونه 
به د کپړو او السي 

صنایعو سکتور 
اړوندو کسانو 
ژوند ښه کړي 

او د هندوستان 
نیکمرغه توب کې 

به ونډه واخلي.
نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر

نوښت زمونږ روح 
دی، زمونږ موخه 
هیڅکله هم دا نه 
وه چې ډیر شمیر 
غالي واوبو، تل 

مو غوښتل یو بې 
مثاله شی جوړ 

کړو چې مثال یې 
نه وي. دا زما 

ډیزاین او خالقیت 
دی، یو بریښنایي 
اوبدونکی ماشین 

هیڅکله نشي 
کوالی دا جوړ 

کړي.
باګ چاند
د راجستان غالۍ اوبدونکی
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د میراثي کسب ژوندي کول نه 
یوازې د پخواني هنر تمرین 

کول دي. بلکه د معاصرو 
وختونو سره تړاو ورکول دي 

چې د خالقیت بشپړه ازادي 
ولري او پروسه یې تل پاتې 
وي. د راجستان لرې پرتو 

هنرکارانو ته ځینې کمپنیو دا 
زمینه برابره کړې ده

د نن ورځ
دودونه

لیکواله:  وینایک سوریا سوامي

د متیو سیبیک جیپور وندرکرمر 
ټولګې څخه یوه غالۍ
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کې  هند  ای��ز  سیمه  په  هم  نن  ان  چې 
یوه  او  ټوټو  دوه  لرګیو  د  ده.  مشهوره 
کیږي،  لوبه  سره  څیز  ګرد  یا  تیږې 
لوبه  دا  کولی شي  کسان  ډیر  یا  دوه  او 

وکړي.
فوټبال  د  داده چې  لوبو ښکال  د دې 
لوبې  عصري  څیر  په  بوکسینګ  او 
هیواد  د  اوسه  تر  لوبې  دودی��زه  شته، 
د  ل��ري.  ت��ړاو  پ��ورې  ژون��د  ورځیني 
انسوکناور،  میزورام  د  توګه  په  بیلګې 
اخیستونکی کوښښ  برخه  لوبه چې  یوه 
کوي یو بل د نیول شوي بامبو یا لرګي 
شمالي  په  وهي.  ټیل  بیرون  وسیله  په 
یا  )پهلواني  کوشتې  د  مونږ  کې  هند 
بیرونۍ  نیولو  )د  سور  نیونې(،  غیږه 
شاوخوا  ایودیا  هند  شمالي  د  چې  لوبه 
)د  او سقې  لوبه کوي(  سیمو کې خلک 
کشمیر  د  چې  دول  یو  هنرونو  رزمي 
څیر  په  اخیستې(  سرچینه  یې  څخه 

لیدل کیږي. نن چې مونږ  دودیزه لوبې 
شاته ګورو ترڅو د حال لپاره حل الره 
هغوی  د  او  لوبې  دودیزه  دا  کړو،  پیدا 
دولت  پیدا کوي.  ارزښت  نور هم  تړاو 
اخلي  ګامونه  سازمانونه  شخصي  او 
پداسې  وساتي.  خوندي  لوبې  دا  ترڅو 
ډیجیټلي  په  لوبې  تختې  د  چې  کې  حال 
ښوونځیو  د  ش��وي،  پ��ی��دا  بیرته  بڼه 
ته  ماشومانو  چې  شوي  غوښتل  څخه 
څیر  په  ګټکا  او  مالکمب،  سالمبام،  د 

لوبې زده کړې. بیروني  پخوانۍ 

پورته: یو ریفري د انسوکناور لوبه په میزورام کې پیل کوي. دا لوبه د نوي عصر د جنګ زحمتونو سره تړاو لري، 
الندې: د ټامیل پلن کولي اتم لوبې تخته

ابیشیک دوبې د هند وتلی سپورتي ژورنالست 
دی، چې د 51 کلونو راهیسي په نړیوال 

سپورت باندې خپرونې لري. هغه د درې غوره کتابونو لیکوال 
دی او اوس دهندوستان دولتي خپرونې، پرسار بهارتی سپورت، 

ملي سالکار دی.
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د ډیری دودیزه هندي لوبو بڼه داسې بدله شوې چې د وخت خیالونه هم 
وساتي او اوسني لوبغاړي هم ترې خوند واخلي

ورته  ته  سکو  چې  لري  اړتیا  ته  شیانو 
پوستکي(،  یا  دانې  غلې  د  )تیږي،  وي 
کیږي،  لوبول  لوبغاړو  څلور  یا  دوه  په 
پړانګانو  او  اوزو  د  ی��ې  ډول  دوی��م 
زړه  په  شمول  په  سکو  د  پرنمایندګي 

لري! قوانین  پورې 
ډیري  چې  ده  دا  یې  پورې  زړه  په 
داسې داخلي لوبې اوس بیرته په انالین 

پیدا شوي. بڼه 
 

خوند ایز  سیمه 
هندوستان همداراز د څو بیروني لوبو د 
زوکړې ځای هم دی، چې د نړۍ ګوټ، 

یادیږي.  نومونو  بیلو  بیال  په  کې  ګوټ 
انګالنګ  کربي  اسام  د  چې  لوبه  هغه 
نوره  وایي،  کیل  ډوپ  ورته  ولسوالۍ 
هغه  وایي.  وارول  او  نیول  ورته  نړۍ 
کلیدي عنصر چې دواړه شیان سره جال 
کوي د ټوټو توپ – چې واریږي او نیول 
کې،  اصل  چې  شوې  نقل  داسې  کیږي. 
راتاوولې  ټوټې  څخه  ترکاري  د  ښځو 
دا  استعمالوله!  یې  څیر  په  توپ  د  او 
دودی��زې  چې  شوې  لیدل  وخت  ډی��ری 

کاروي.  ترکیبات  ایز  سیمه  لوبې 
ګیلي-ډنډا  د  یې  مثال  مناسب  یو 
ده،  لوبه  کلک(  ډنډه  یا  ډۍ  او  )چوچ 

یو سیټ رنګ شوي یا 
ګنجیفه چې د 18-19 
پیړیو کې ورباندې د 

قطعو لوبه کیدله
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د شمالي هندوستان دودیزه 
لوبې

چتورانګا )اوټر پردیش( – د 
بڼه سطرنج یوه 

لګوري )پنجاب( – اوه تیږې 
ورته هم وایي، دې کې اوه تیږي 

د یو بل په سر کیښودل کیږي چې 
هر یو یې د بل څخه کوچنۍ وي

د اوښانو سیالي )راجستان(

لویدیځ هندوستان  د 
دودیزه لوبې

غشی ویشتنه )مهاراشټرا( – 
یا ګولیل پخوانی غشی ویشتنه 

خو کو )مهاراشټرا( – د نښه 
کولو دودیزه لوبه

پګاتیا )ګجرات( – د چینترو لوبه

د سویلي هندوستان دودیزه 
لوبې

مالکمبا )ټامیل ناډو( – د جمناستیک 
او یوګا ترکیب دی، چې برخه 

په  حرکات  جمناستیکي  اخیستونکي 
اوږده تیر باندې ښکاره کوي )مالکمبا(

ستورانګام )ټامیل ناډو( – سطرنج

چني ډنډو )کرناټکا( – یا ګیلي ډنډا 
)چوچ او ډۍ یا ډنډه کلک(، دې کې 

وړوکی لرګي په لوی لرګي وهل کیږي

د ختیځ هندوستان دودیزه لوبې
ټینګا بال )اسام( – هغه لوبه چې د پومیلو میوې 

سره کیږي او سیمه کې دې میوې ته روباټینګا 
وایي

االنګ-ډوالنګ )اسام( – د لندن پول سیمه ایزه 
نسخه

موکنا )منیپور( – ګروپي غیږه نیونه

چیبي )منیپور( – د توره وهنې پخوانۍ بڼه

د ناګا غیږه نیونه )ناګلنډ(

اچګوي فان سولیمونګ )تریپورا( – غیږه نیونه

دوخوي سوتومونګ )تریپورا( – د جنګ زحمت

هغه دودیزه لوبې چې تراوسه ورڅخه په هندوستان کې 
خوند اخیستل کیږي
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پخوا  د  لکه  و.  سمبول  شاخونو  څلور 
فیل،  د  لوبې  څیر،  په  اردو  وختونو 
څیر  پ��ه  عسکرو  او  اس��ون��و  ګ��اډی��و، 
جنګ  د  وخت  ډی��ری  او  لرلې،  ټوټې 
لوبول  لپاره  وړل��و  مخته  ستراتیژیو 

کیده. 
هم  یې  نن  چې  لوبه  دودی��زه  ورته 
ټِک  د  ده.  ویالیتو  کټم  ک��وي  خلک 
د  به  لوبه  دا  دی،  تغیر  ټو   – ټَک   –

کیدله! سره  تیږو  یا  پوستکو، سکو 
لوبه  قطعو  د  کې  دور  منځني  په 

مثال  ی��و  وه.  م��ش��ه��وره  ه��م 
مغلو  د  چې  ده،  ګنجیفه  یې 
وه.  مشهوره  ښه  کې  دوران 
کې  ریکارډونو  تاریخي  په 
ښودل  کال  م   1300 پیل  یې 
شوی، دا په الس رنګ شوې 

و.  پیل  لوبو  قطعو  ورځې  نن  د  قطعې 
وې  شوې  ج��وړې  داس��ې  لوبې  اکثره 
چې ذهن او مهارتونو ته وده ورکړي. 
لوبې  ای��زې  سیمه  څو  ن��اډو  ټامیل  د 
مهارتونو  لید  او  پیاوړتیا  ذهني  د  چې 
پلن   – ش��وي  ج��وړې  لپاره  پیاوړتیا 
کولي اتم او ادو پولي اتم )چې کرناټکا 
پردیش  اندرا  او  ګټا  هولي  ورته  کې 
دوه  یې  وایي(  جودم  پولي  ورته  کې 
کوچنیو  اوه  د  چې  لومړۍ  دي.  ډوله 
پیالو سره د تختو دوه قطارو او داسې 

هندي حماسې چې د ساعت تیري لوبو بڼه لري او د 
هغه وخت خلک یې په خیالي ډول خوښ ساتلي خو 

ستراتیژیک ننګونو سره یې هم مخ کړي

یوه لویه تخته چې هندي 
شاهي کورنیو به د 

چوسار لوبې کولو لپاره 
کاروله.
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لرغوني هندي حماسې ډیرې دي چې د 
هغه  د  چې  لري  بڼه  لوبو  تیري  ساعت 
خوښ  ډول  خیالي  په  یې  خلک  وخت 
سره  ننوګونو  ستراتیژیک  خو  ساتلي 
لوبه،  چوسار  د  لکه  کړي.  مخ  هم  یې 
تخته  مشهوره  د  ورت��ه  وخ��ت  ډی��ری 
څلور  کیږي.  ویل  نیکه  لوبې  لډو  اي 
په  کې  لوبه  کوي،  لوبه  تخته  په  کسان 
حرکت  مارکرو  د  ډول  ستراتیژیک 
شامل دی – چې هر لوبغاړي ته څلور 
لوبه  یوه  داس��ې  کیږي.  ورک��ول  دان��ې 
مهابراتا  حماسه،  هندي  په  ان  چې  ده 
لډو،  یې  بڼه  نوې  یادونه شوې.  یې  کې 
اوس په انالین ډول ډیره مشهوره لوبه 
هر  لوبې  زرګونه  ډول  انالین  چې  ده 

وایي  تاریخپوهان  کیږي.  کوربه  وخت 
پخواني  په  لوبي  کمساییي  د  ورته  چې 
هند کې مشهوره وې. د هرپان دور څو 
پاتې شونو محلونو کې – مستطیل ډوله 

شوي. کیندل  کمسایي 
بله مشهوره لوبه سطرنج ده، داسې 
اختراع  کې  هندوستان  چې  شته  باور 
کې  اصل  چې  وایي  متخصصین  شوې. 
ورته اشتپډه )46 مربع( وایي. او لوبه 
ګانو  مربع  سپینو  او  تورو  د  پرته  به 
پر  سطرنج  د  باندې  کمسایي  په  څخه 
چتورانګا  چې  وایي  ځینې  کیدله.  تخته 
لوبه  اصلي  سطرنج  د  اړخ��ه(  )څلور 
څلور  د  چتور  کې،  سانسکریت  په  وه. 
او انګا د اندام په معنی ده، دا یو اردو 

ټول هندي لوبې د ساعت تیرۍ لپاره ډیزاین شوي نه دي. یو څو لوبې 
د ذهن او نظارت مهارتونو لوړوالي لپاره جوړې شوي

د کیڼ څخه ښي خواته: د ادو 
پولي اتم پخوانی ستراتیژیکه 

لوبه، د نښو سره چې د زمریانو 
او اوزو نمایندګي کوي، ځوان 

هلکان د دودیزې ګیلي ډنډا لوبې 
څخه خوند اخلي، توتروک کلی، د 

نوبرې دره، لډاک
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د تختو لوبو څخه نیولی چې د ذهن ستراتیژیک ځواک پیاوړی کوي، تر هغو چې یاد پیاوړی 
کوي، هندي دودیزې لوبې یوازې د ساعت تیرولو په پار نه دي. ابیشیک دوبې ځینو لوبو ته کتنه 
کوي چې بیرته په معاصر دور کې استعمالیږي، ان د معاصر دور لوبغاړو پام یې ځان ته اړولی

لوبه پیل ده

د راجستان په جیسالمار 
کې یوه مجلله کوټه، 

د ښکلې تختې سره د 
چوسار لوبې لپاره
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استعمالوي. کچه  پراخه  په  کې  خوړو 
بادیان،  ډیر  کې  په کشمیري خوړو 
ډاکټر  کیږي.  کارول  زعفران  او  پاڼې 
روښنایي  ګټو  پ��ه  زع��ف��ران  د  ت��اک��ر 
اچوي: د سوزش کمولو سره نفس تنګي 
ازمایښتونو  کوي.  مرسته  کې  درملنه 
کموي  زهر  زعفران  کړې چې  ښکاره 
ټیټوي.  تنګي  نفست  ډول  مستقیم  په  او 

د  جوش  روغن  خواړه،  غوښې  نامتو 
د  سره  مسالو  ډول  ډول  او  سره  مستو 

دی. پرهیز  ښه  یوه  ټیټولو  کلسترول 
کور  د  تازه،  چې  کې  حال  پداسې 
کوئ  پیدا  پراختیا  ذهني  خورې  پخلی 
له  دردی  سر  او  ن��ارام��ي،  فشار،  او 
هغه  وای��ي،  متخصصین  ځ��ي.  منځه 
ساعتونو  پنځو  څلور،  په  چې  خواړه 
زړه  په  دا  دي.  غوره  شي،  هضم  کې 
ستویک  د  ورځ،  نن  ان  چې  ده  پورې 
پخلی  تازه  فکر،  برابر  پخوانی  خوړو 
په  س��ره  مسالو  او  ترکاریو  ګیډۍ  د 
ګڼل  ګټور  ترټولو  ته  نړۍ کې، روغتیا 

کیږي.

ښي خوا: د ربړي یوه کاسه، 
یو ډول خواږه چې ټول 

هیواد یې خوښوي، کله کله 
ورباندې زعفران هم اچول 

کیږي.

الندې: د ماهي دودیزه 
قورمه د ایږدنو قورمې 

)مسټارډ ساس( کې. د ایږدنو 
دانې د سوزش ضد لوړ اغیز 

لپاره پیژندل کیږي

ګیتا هاري د لوړو هوټلونو لپاره ستویک خواړو 
ترکیب برابروي. د هغه د خوړو جوړولو 

طریقې په پرمختللو اخبارونو کې لیدل شوي. د السته راوړونکو 
ښځو جایزې ګټونکې، هاري په تلویزیونونو او همدار راز ډیجټلي 
چوکاټونو کې پروګرامونه، برابر کړي، لیکنې کړي او نندارې ته 

یې وړاندې کړي.
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کورونو  هندي  ډیرو  په  کله  کله  جوس 
استعمالیږي. پر ضد  ذکام  د  کې 

ج��وه��ري  ه��ن��دوس��ت��ان  س��وی��ل��ي  د 
قورمه  نخودو  )د  سمبر  لکه  خ��واړه 
ترخه  )ص��اف��ه  رس��ام  س���ره(،  سبو  د 
مسالو  دې  هم  قورمې  ان  او  شوربا( 

کیږي. سره خوندورې 
ګ��ج��رات ک��ې د خ��وښ��ې خ���واړه 
لږو  د  نخود  او  وریجې   – کیچیدي 

س��ره  ادرک  او  زی���ره  ل��ک��ه  م��س��ال��و 
د  وخ��ت  ډی��ری  کیچیدي  ت��ی��اری��ږي. 
پرهیز کولو فشار کموي او د هاضمې 
ښه  سره  ترکیباتو  ساده  خپل  د  سیستم 
د  لپاره  ځواکمنتیا  فزیکي  د  ک��وي. 
پوډر  او  وچ  څو  شوي  تیار  راجستان 
درملنه  ښه  دودون��ه  م��رواري  ش��وي 
یقیني کوي چې د وچ  دا خواړه  کړې. 
د  بدن  ستاسو  کې  برخو  ډیرو  ایالت 
بیا خپل  ګرمي توان ولري. مهاراشټرا 
چې  لري،  اوسل/میسل  خواړه  مکمل 
د  او  ټولیږي  څخه  بوټو  ډول��ه  څو  د 
لیمو  د  پروتینونو غذایي جوړښت دی. 
د  استعمال  ازاده  میوو  ستروس  او 
او  برابروي  اندازه  کافی  سي  ویټامین 
مرطوب  او  ګرم  شاوخوا  مهارشټرا  د 
ځواک  دفاعي  ب��دن  د  کې  چاپیریال 

لوړوي. 
د  ډول  مشهوره  په  خواړه  پنجابي 
مسالو خوندور بویونه او بوټي په خپل 

پورته: د مورینګا میوې 
)د طبلې لرګي ونه( د 

سمبر په کاسه کې د ډیرو 
روغتیایی ګټو لپاره

الندې: د ازادیراجتا یا 
نیم پاڼې ډیرې او ناباوره 

روغتیایي ګټې لري.
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طبي  بوټي  تلسي  د  وای��ي:  تاکر  پوجا 
د  چې  ښوولې  انسانانو  په  ازمایښتونو 
پړسوب  د  ضد،  میکروب  ضد،  سرایت 
ترکیب  ځانګړی  ضد  مالریا  او  ضد 
فشار،  ل��وړ  ویني  د  ش��ي  کولی  ل��ري. 
کړي.  ټیټه  افسردګي  او  دردونه  مفصلي 
د صرعې ضد، د سوزش ضد، د هیپاتو 
د نفس  او  خوندیتوب، د معدې زخم ضد 

تنګي ضد عمل کوي.
او  خیټه  پړسیدلې  بادګینه،  اسافویدا 
ښه   IBS حرکتونه  تحریکي  هاضمي  د 
اوږد  شنبلیله  چې  کې  حال  پداسې  کوي 
مهاله ناروغۍ لکه شکر کنټرولوي. شنه 
درملو  معاصرو  د  بوټي  نور  او  زیره 
په  په خاطر  والي  د هاضمي ښه  پرځای 
سره  هاضمې  د  استعمالیږي،  کې  خوړو 
د  کیدلو  مسمومه  خوړو  او  کوي  مرسته 
استعمالیږي. مرچ د  لپاره هم  چک کولو 
اړیني غذایي بڅرکو جذب ته وده ورکوي 
مرچو  د  کوي.  ښه  روغتیا  خیټي  د  او 

پورته: د شنبلیله پاڼو څخه 
تیار شوی چای د کمخونی، 
د کم ذایقه ګۍ، تبې او ان د 

ویښتانو ښورې دوا ده،

الندې: د ستویک یو ډول 
خواړه چې پنیر د تورو غنمو 

اوړو )کتو کا آته( سره ښه 
سره شوي

د ستویک خواړه په ذات کې، د خوړو تغذیوي ترکیبات هڅوي چې 
روغ بدن ولرو او په بدن مثب اغیز کوي.

د خالص خوړو لکه ترکاري، غلو، میوو او وچ تولیداتو لکه شیدو، 
مستو، پیروي او کوچو څخه جوړیږي.

دا ډول خواړه په ترکیب مصنوعي توکی نه لري او پام یې په انرژي، 
ارامي او ذهني پراختیا باندې وي.

د ستویک خواړه
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اچول  کې  خ��وړو  ټولو  په  ان   – دی 
کیږي. نه یوازې خوړو ته طالیی رنګ 
بلکه ضد عفوني ځانګړتیاوې  ورکوي 
هم لري او د شته هضمي ستونزو کچه 
هم ټیټوي. مونږ ته ډیر وخت مورګانو 
راکولې  سره  کورکمن  د  شیدې  ګرمې 
کړي  ښه  درد  ستونی  ټوخی،  وچ  چې 
او  کړي،  پاکه  څخه  زهرو  د  وینه  او 
لوړ  مصونیت  بدن  د  زمونږ  سره  دې 
قهوه  ښو  ډیر  څښاک  دا  اوس  کړي. 
نامه  په  شربت  کورکمن  د  کې  خونو 

همداراز  هم  ادرک  شته. 
لري.  ورته ګټې 

ډیرې  بوټو  ګټورو  د 
چې  ش��ت��ه  بیلګې  داس���ې 
کیږي  اضافه  سره  خوړو 
کوي  خوندور  خواړه  چې 

بیلګې  د  لري.  ګټې  هم  ته  روغتیا  او 
میوې  او  پاڼې  مورینګا  د  توګه  په 
هند  شمالي  په  ون��ه(  لرګې  طبلې  )د 
ترڅو  کیږي  اچ��ول  کې  قورمه  کې 
باکتریایي دردونه دوا کړي. د نیم پاڼو 
کې  میله  پډوا  ګوډي  د  چتني  ځانګړې 
ثابته  نیم  جوړیږي.  کې  مهارشټرا  په 
کړې چې بې اشتهاي، تبه دوا کړي او 

لوړ کړي. قلبي ځواک 
د  روغتون  بهاتیا  د  کې  ممبی  په 
ډاکټر  آم���ره،  برخې  ری��ژی��م  غ��ذای��ي 

د سویلي هندوستان دودیز 
خواړه، چې د کیلو پاڼو پر 

سر خوړل کیږي، داسې 
ویل کیږي چې د مسالو 

څخه غنی دي او د ډیرو 
ناروغیو څخه مخنیوی 

کوي.

د تازه تیار شوو خوړو عادت باید پیدا شي ترڅو 
ډیر غذایي توکي، انرژي السته راوړو او روغ او 

جوړ بدن ولرو
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د پخواني هندي متن پر بنسټ )اشودام 
یې:  معنی  چې  س���روام(،  اوچایاتي 
جوړونکي  او  درم��ل  بشپړ  خ���واړه 
کې  خوړو  هندي  ډول  دودیز  په  دي. 
او  ګټو  تغذیوي  د  مساله  او  ترکاري 
استعمالیږي  بنسټ  پر  ځواک  هغوي  د 
سیستم  معافیت  ب��دن  د  زم��ون��ږ  چ��ې 
دردونو  د  مونږه  ترڅو  کړي  پیاوړی 
او میکروبونو څخه ژغوري. همدا یې 
برابر  په  باید  مونږ  چې  دی  دلیل  یو 
ورځینیو  خپل  د  بوټي  او  درمل  ډول 
زمونږ  چې  وک��اروو  کې  پالن  خوړو 
ک��ړي.  ل��وړ  سیستم  معافیت  ب��دن  د 
دارچین،  لونگ،  زعفران،  کورکمن، 
ډیرې  خ��ورا  اوږه  او  ادرک  بادیان، 
)د  تولسي  نعنا،  د  لري.  ځانګړتیاوې 

او  ریحان(،  سپیڅلی  هندویزم 
په  پاڼو  ونو  مورینګا  او  نیم  د 
بوټي ویل کیږي چې څو  څیر 

لري.  ګټې  روغتیایي 
کورکمن  توګه  په  بیلګې  د 
– چې د هندي مسالو عام ډول 

په هندوستان کې د ګټورو بوټو ډیرې داسې بیلګې شته 
چې خوړو سره اضافه کیږي، خواړه خوندور کوي او 

روغتیا ته هم ګټې لري

پورته: جګري د اکسیدنت ضد موادو څخه غنی ده، د هضم سره مرسته کوي او د ځګر پاکوونکي په توګه پیژندل کیږي،

الندې: یوه تلپا )هواره ډوډۍ( د شنبلیله پاڼو سره تیاره شوې، شکر جذبوي او بد کلسترول ټیټوي



خواړه
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د پخوا وختونو راهیسې دودیز درمل او بوټي په هندي خوړو کې د مصونیت 
لوړوالي لپاره کارول کیږي. دې ته یوه کتنه لرو چې څرنګه دا ترکیبات نه 

یوازې زمونږ د خوړو خوند برابروي، بلکه روغتیا ته هم ګټور دي

مو لوړ کړئ
د بدن مصونیت

دودیزه هندي خوړو ته د یوې ګیډۍ مسالو اضافه کول هغه څه دي چې نړۍ کې ورڅخه روغتیایی پرهیز لرونکې حل الرې جوړوي
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ګیتا هاري د لوړو هوټلونو لپاره ستویک خواړو 
ترکیب برابروي. د هغه د خوړو جوړولو 

طریقې په پرمختللو اخبارونو کې لیدل شوي. د السته راوړونکو 
ښځو جایزې ګټونکې، هاري په تلویزیونونو او همدار راز ډیجټلي 
چوکاټونو کې پروګرامونه، برابر کړي، لیکنې کړي او نندارې ته 

یې وړاندې کړي.

29

احساس پیدا کړي. دا د طبیعیت پنځه 
عناصرو برابروالي سره سروکار لري 
 – فضا  او  ځمکه  اور،  اوبه،  هوا،   –
ترڅو د لوړې ګټې اعتدال برابر کړو. 
په  کولو  پخلي  د  توګه،  په  بیلګې  د 
ترڅو  ده  په ختیځ  لوری مخ  وخت ښه 
وړانګو  بنفش  م��اورای  لمر  سهار  د 
مضره  خ���وړو  د  ورک���ړي  اج���ازه  ت��ه 

یوسي. منځه  له  میکروبونه 
مونږ  ک��ې  عصر  ورځ��ن��ي  ن��ن  پ��ه 
معاصر  او  ع��ص��ری��ت��وب  ژون���د  د 
پام کوو، زمونږ ځیرکتیا  ته  ارزښتونو 
د  ترڅو  ک��ړې  مرسته  س��ره  مونږ  له 
ځیرکې  او  اسانه  عملونو  دودیز  هغو 
ډیرو  تر  چې  کړو  پیدا  چ��ارې  الرې 
د  ی��وازې  او  کیدې،  ک��ارول  وروستیو 

کیده.  لیدل  سترګه  په  ارزښت  مذهبي 
په  عادتونه  دودیز  دا  چې  ده  اړینه  دا 
او د خپل ورځني ژوند سره  یاد ولرو، 
علمي  د  هغه  چې  ځکه  کړو  ګډ  یې 
چې  لري  ریښي  منطق  او  ارزښتونو 
پراختیا  ته  ژون��د  عامیانه  او  سالم 

ورکوي.

د ساعت په دوران برابر د کیڼ 
څخه: د هند سرتاسر کورونه په 

دودیز ډول یا نل لري یا لوښی 
لري چې کور ته د ننوتلو وړاندې 

خپل ځان ومینځي، ماشومان 
مسجد ته د ننوتلو څخه وړاندې 
خپل السونه او پښې مینځي، د 
مندر رنګ کولو جریان کې د 
لیدونکو څخه هیله کیږي چې 
د انګړ څخه بهر خپل بوټونه 

وباسي



کافور د آرتي تشریفاتو کې 
کارول کیږي، داسې انګیرل 

کیږي چې د روغتیا اړوند 
ځانګړنې لري لکه د درد 

اراموالی او د خارښت کموالی. 
د تنفس کولو هوا صافوي چې 

لري. روغتیایي ګټې 

د مندر زنګونه د زنګ وهلو 
لپاره دي. د اوسپنیز عناصرو 

تناسب په زنګونو کې داسې 
دی چې هغه تولید شوی اواز 
ورکې د مغزونو کیڼ او ښي 

خواوو ته وکړنګیږي.

دا ښه ده چې لږ وخت یو 
کس د مندر محوطه کې تیر 
کړي، ځکه د مندر واستو، 

مثبته انرژي او د ذهن ارامه 
حالت جوړوي.

د ابرو ګانو ترمنځ د خطر ځای 
د انرژي مبدا ده. د صندل لرګي 

کوم کریم چې په مندرونو کې 
ورکول کیږي )په سر باندې د 

مقدسې نښې په توګه( وچلی یخ 
ساتې او د انرژي ضیاع څخه 

کوي. مخنیوی 

پاکه ایره یا بهاسما د طبي 
ارزښت ترکیب لري. د بدن 

رطوبت سره ګډیږي، بدن 
یخ ساتي او سردرد خو نه 

پریګدي چې نږدې شي.

د دعا پر حال
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فرهنګ او د ژوندانه بڼه
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سم خوراک
کې  هندوستان  په  خ��وراک  سابو  د  که 
له  تاوتریخوالي  نه  یا  اهیمسا  د  رایج دی 
د ضرر  ته  موجوداتو  –ژوندي  دی  کبله 
پتنجالي  حکیم،  هندو  فکر.  رسولو  نه 
کې  م   400 کې چې  سوترا  یوګا  خپل  په 
ژوند  سره  اهیمسا  د  وایې:  ترکیب شوی، 
بدکاره  د  او  کوي  اهلي  ځناور  وحشي 
هغه  ټیټوي.  پیښې  ض��ررون��و  جنایي 
همدردۍ  اړینې  نړیوالې  د  چې  وای��ي 

لپاره دا یوه نېکه الر ده.

مثالونه ژوندي 
د   – ده  سوترا  واستو  فلسفه  پخوانۍ  بله 
دقیقه  او  او جهتونو سیستماتیک  خواوو 
مطالعه ترڅو په چاپیریال او د اوسیدلو 
روغتیا  د  او  حرکتونه  مثبت  کې  ځای 

په ارونچل پردیش کې د اپاتاني قبیلې مشران د بامبو څخه ځایونه جوړ کړي چې کور ته 
د ننوتلو څخه وړاندې او سهار د مینځلو لپاره کارول کیږي
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د  چې  کړې  ښکاره  ارزون��و  ډیرو 
ودې  ناروغیو  س��اري  او  باکتریایي 
وخت  ورځ��و   14 تر  څخه  یو  د  م��وده 
یو  دی چې  هغه وخت  موده  دا  نیسي. 
بیا  او  کیږي  اخته  ناروغۍ  په  کس 
دا  آیا  ک��وي.  ښکارندویې  عالیمو  د 
نیکونو  زمونږ  چې  نده  وړ  تعجب  د 
احتیاطي  لپاره  ورځ��و  ورت��ه  د  پخوا 
 10 د  ترمنځ  هندوانو  د  نیول.  تدابیر 
لپاره  کورنۍ  ناروغ  د  قرنطین  ورځو 

حتمي و. دې مودې سوکالۍ ته د جال 
ورک��ول  هم  ن��وم  رسیدلو  روح  ش��وي 
دې  نظره،  له  طب  عصري  د  ش��وی. 
موده  ساتنې  خوندي  نورو  د  ته  مودې 
ترڅو هغوی وګوري  کیدای شي،  ویل 
شته  میکروب  یا  ناروغي  کومه  که 
وخت  د  ورځ،  نن  تللې.  منځه  له  یا 
ساینس  باسې چې  اړ  مونږ  محدودیت 
دې  راغلې  ته  فکر څخه الس  او ژور 

پروسې څخه الس په سر شو.

په راجستان کې د جیسالمار 
د کلي کورونه د چونې سره 

رنګ شوي، په سوهرا، 
میګالیا کې د بامبو لرګیو 

څخه جوړ شوي، په منار، 
کیراال کې د خټې څخه جوړ 

شوي، او په دالهویس، هیمچل 
پردیش کې تیږي د خټې سره 

کار شوي

د مړینې وروسته د کورنۍ 13 ورځینۍ ویر د ساري ناروغیو پر 
وړاندې یا د میکروبونو پر وړاندې خوندي کیدل یقیني کوي چې 

میکروبونه ال هم موجود دي، که له منځه تللي
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•	 Using fingers establishes a link 
between the mind and body; it 
stimulates the sensory organs which 
hold the consciousness in balance.

•	 Sattvik (pure and natural) diet 
consists of fresh and seasonal 
vegetables, fruits, nuts, seeds and 
milk products. It cleanses our body 
of toxins. Likewise observing fast 
regularly cleanses our system.

•	 The last meal of the day should be 
had before the sun goes down to 
prevent indigestion and adverse 
effects on sleep. 

•	 It is advisable not to drink or have 
food while standing as it unsettles 
the equilibrium of fluids in the body. 

•	 Our predecessors cooked in earthen 
vessels like clay pots which added 
calcium, iron, and other minerals 
to food. 

Traditional eating habits
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کې،  کورنیو  ځینو  په  دي.  مینځل 
ایستل  کې  دروازه  کور  د  بوټان 
پښې  او  السونه  هلته  او  کیږي 
مشرانو  زمونږ  ان  کیږي.  مینځل 
څخه  جنازې  د  چې  ویل  ته  مونږ 
دې  له  مخکې  وروسته  ستنیدو  د 
په  باید  ک��ړو  لمس  څیز  یو  چې 

بشپړ ډول شاور وکړو.
دا د خلکو پخوانی دود دی چې 
وروسته  ستنیدو  د  څخه  بهر  د 
وړان���دې  ننوتلو  د  ت��ه  ک��ور  او 
مینځي.  و  پښې  او  السونه  خپل 
کور  هر  د  ک��ې،  کلیو  هندي  په 
یا  نل  اوبو  د  سره  دروازې  انګړ 
ایښی وي  اوبو څخه ډک  د  لوښي 

کړي.  پاک  ځان  خپل  څوک  چې 
دې  په  موخه  منطقي  کار  دې  د 
کیدونکې  عملي  هم  کې  وروستیو 
او  چټلو  د  شي  کیدای  مونږ   – ده 
غیر صحي سیمه ایزو خلکو سره 
تماس کې شوي یو، د ډیرو بیګانه 
هوا  د  ی��ا  ی��و  سولیدلي  س��ره  وو 
سره  بدن  مو  میکروب  کوم  څخه 
د  زمونږ  شي  کیدای  او  وي  نښتی 
میکروب  له الري  پښو  او  السونو 
زمونږ بدن ته رسیدلی وي. د ځان 
زمونږ  مینځل  کالیو  او  مینځل 
میکروب  او  کوي  یقیني  پاکوالی 
چاپیریال  زمونږ  چې  پریږدي  نه 

کې خواره شي.

واستو شسترا د 
عناصرو انډول د اعتدال 

راوړلو لپاره ساتي.
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ایالتونو  متحده  د  چې  دې  له  وروسته 
هندوستان  د  ټرمپ  ډونالډ  ولسمشر 
ټوله  شو،  ستون  ته  امریکا  څخه  سفر 
حیرانه  س��ره  اع��الن  خپل  د  یې  ن��ړۍ 
ده  غوره  الره  هندۍ  روغبړ  د  چې  کړه 
ټولنیز  او  وې  تړلې  السونه  چې  ځکه 
 19  – کویډ  د  او  کیږي  مراعات  واټن 
وکړي.  مخنیوی  به  نه  سرایت  ویروس 
د نمستې )یا نمسکار( کلیمه یو دودیز 
شمول  په  وی��دا  راګ  د  او  دی  روغبړ 
یې  کې  متنونو  هندي  پخوانیو  څو  په 
یادونه شوې. ویداس وایې چې )نماها( 
ټول  عمل  کولو  رک��وع  د  ته  خ��دای  یا 
ساینسپوهان  وړي.  منځه  له  کبرونه 
خپل  کې  نمسکار  مونږ  کله  چې  وایي 
نقطې  فشار  د  څو  ونیسو،  ټول  السونه 
سترګو،  د  ګوتو،  او  پنجې  د  زمونږ 
او  نښتي  س��ره  مغزونو  او  غ��وږون��و 
مرسته  او  واردی��ږي،  فشار  ورباندې 
هغه  کوو  روغبړ  چې  سره  چا  کوي، 
کې  یاد  په  لپاره  وخت  ډیر  د  مو  کس 

شي.  پاتې 
هندي  پخواني  د  نمستې،  یوازې  نه 
زمونږ  چ��ې  فلسفې  څ��و  ارزښ��ت��ون��و 
اوس  دي.  اړوند  اوس  کارولې،  نیکونو 
پام په دودیز تنفسي تمرینونو دی کوم 

روزونکي  طبي  دي،  برخه  یوګا  د  چې 
سیستم  تنفسي  د  ک��ې  ن��ړۍ  ټوله  پ��ه 
تنفس  شوي  کنټرول  د  لپاره  ځواکمنتیا 

ورکوي. مشوره 

تشریفات پاکوالي  د 
سمدستي  راځي،  ته  ذهن  چې  مثال  بل 
کور ته د ننوتلو سره د السونو او پښو 

د آیرلند لومړی وزیر لیو وردکار )کیڼ( او متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوبل سره د 
نمستې په انداز روغبړ کوي

د واستو شسترا لرغونی عمل د خواوو او جهتونو سیستماتیک 
او دقیقه مطالعه ده ترڅو په چاپیریال او د اوسیدلو ځای کې مثبت 

حرکتونه او د روغتیا احساس پیدا کړي

25
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د یوګا او ایورویدا څخه تر واستو شسترا او د اهیماسا فلسفو، د لرغوني هندوستان پوهه د پخوا 
وختونو راهیسې د ژوند عصري تګالرې باندې اغیز کړی. دلته د پخوا یو څو نسخې شته، ترڅو یو 

کس د برابر، باخبره او سالم ژوند درلودلو لپاره هغه عملي کړي.

هغه دودونه
چې ریښې لري

لیکواله: ګیتا هارې

نمستې یا د هند دودیزه روغبړ د تړلو 
السونو او ټیټ سرونو سره د پیاوړې 

او دومداره اړیکو ښکارندویې کوي
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ګټور  لپاره  ودې  او روحانیت  د رواني 
دی. د کلونو په تیریدو د تفکر کولو او 
چې  شوي  پیژندل  ګټې  کولو  لرې  فشار 
او د شخص  ارامي احساس ورکوي،  د 
پایله کې  او  لري  اغیز  مثبت  په روغتیا 

د مثبت ژوند المل کیږي.
داسې ویل کیږي چې د ارامي درملو 
خوبي،  بی  ټیټوالي،  فشار  د  اعتیاد، 
او  اشتهایي  بې  فشار،  رواني  سردرد، 
دی.  ګټور  وړاندې  پر  ناروغیو  رواني 
او  ارامه کوي، خبرداری، تمرکز  ذهن 
د غوښتنې ځواک قوي کوي او حافظې 
د  دا  ورک��وي.  پراختیا  ته  ځیرکۍ  او 

لپاره ګټوره  ذهن، بدن او روح ځوانۍ 
فشار  ژوند  ورځیني  د  ان  او  ده  چاره 
مقابلې  د  هم  سره  ډک وضعیتونه  څخه 

ځواک ښه کوي.

د یوګا اسانا او پرانایاراما رواني فشار کموي او د بدن مصؤنیت 
ځواب ته پرمختګ ورکوي ترڅو د ساري ناروغیو او حساسیتونو پر 

وړاندې مبارزه وکړي

د ویرابدراسانا یا جنګیالي په 
بڼه تمرین. دا بڼه د ورځ هر 
وخت کې تمرین کیدلی شي

د یوګا او طبیعي درملنې د څیړنې مرکزي شورا، مرستیال رئیس، ډاکټر 
راجیف رستوګي د معلوماتو او توضیحاتو سره او د ښاغلي په مرسته

ډاکټر رګاویندرا راو،M ،BNYS ،PhD د یوګا او 
 CCRYN طبیعي درملنې د څیړنې مرکزي شورا
رئیس دی، چې د ډیلي د آیوش AYUSH وزارت 

الندې خپل فعالیت ترسره کوي. هغه د دواړو یوګا او طبیعي درملنې برخه 
کې د څیړنې څو پروژې بشپړې کړې دي.

23



  |       | | هند ليد        |

یوګا

بدن څخه  د  افرازات  یادیږي هم اضافي 
ښه  مصؤنیت  افرازاتو  د  او  کوي  لرې 
تخنیکونه  پاکوالي  یوګا  د  شاتکریا  کوي. 
او  عضالتو  داخ��ل��ي  ب��دن  د  چ��ې  دي 
سیستمونو پاکوالي لپاره کارول کیږي. د 
غیر مسمومه کولو پروسې برخه ده چې 
عضالت  لپاره  خبرتیا  داخلي  ژورې  د 

بیرته ژوندي کوي. او  فعاله  پاک، 
څلورمه  یوګا  اشتنګا  د  پرانایاما 
دوران  پرانا  او  انرژي  د  چې  ده  برخه 
سره سروکار لري، چې په عمومي ډول 
یې کولی شو تنفس باندې وژباړو. داسې 

یو تمرین دی چې د انرژي ژوندي کولو 
کوي.  مرسته  الرې  له  تنفس  د  س��ره 
د  چې  ده  دا  موخه  اصلی  پرانایامه  د 
السته  واک  سیستم  عصبی  خ��ودک��اره 
راوړو، او د هغه له الرې ذهني اعمالو 

ولرو. اغیز  باندې 

 د ښه والي په اړه تفکر کول
ی��و څ��ی��ز ب��ان��دې د ی��و ک��س غ��ور او 
ته  پ��روس��ې  ساتلو  تمرکز  دوام����داره 
دا  وایي.   Meditation یا  کول  تفکر 
او  ده  برخه  اصلي  عملونو  یوګا  ټولو  د 

د  لرونکي الملونه  ناروغي 
کله،  بدن مصؤنیت جوړوي، 

کله دا الملونه مرګوني هم 
وي او له دې څخه ژوندي 

پاتې کیدل اسانه هم نه وي. 
څیړنې ښکاره کوي چې د وبا 
پر وخت د ساري ناروغیو پر 
نه  یو سان  وړاندې حساسیتونه 
وي. رواني فشار، فیټنیس او 

خوب،  تغذیه،  فعالیت،  فزیکي 
د نورو ناروغیو درلودل او د 

ژوند چارې د مصؤنیت ځواب 
ورکولو کې حیاتي رول لوبوي. 

د بدن شواهد ښکاره کوي چې 
رواني فشار د ساري ناروغیو 

یو  لپاره  پایلو  او  حساسیتونو 
المل دی. رواني فشار د فشار 

هورمونونه ډیروي چې د 
مصؤنیت ځواب کمزوری کوي 
او همدارنګه د حجراتو ځواک 

کچه کمزورې کیږي ترڅو د 
بیرته  امله ورانی  له  ناروغۍ 

جوړ نشي کړای.

د مصؤنیت 
پیژندل

د سوریا نمسکار تمرین د 
بدن وینې دوران او انعطاف 

منل ډیروي او د بدن هر ډول 
احتراق او پړسوب کموي
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Nadi Shodhana 
Pranayama 

(alternate nostril 
Breathing)

The main characteristic 
feature of Nadi Shodhana 

Pranayama is alternate 
breathing through the left 
and right nostrils without 

or with retention of breath 
(kumbhaka).

Sit in a comfortable posture.

Keep the spine and head 
straight with eyes closed.

Relax the body with a 
few deep breaths.

Keep the left palm on the 
left knee in Jnana mudra and 

the right palm should be in 
Nasagra mudra.

Place the ring and small fingers 
on the left nostril and fold the 

middle and index finger. 

Place the right thumb on the 
right nostril.

Open the left nostril, breathe 
in from the left nostril, close 

the left nostril with the small 
and ring fingers and release the 

thumb from the right nostril; 
exhale through the right 

nostril.

Next, inhale through the 
right nostril. At the end of 
inhalation, close the right 

nostril, open the left nostril and 
exhale through it.

This completes one round of 
the Nadi Shodhana Pranayama 

(Alternate Nostril Breathing). 

Repeat for another 4 rounds. 

The duration of inhalation and 
exhalation should be equal for 

beginners.

Breathing should be slow, 
steady and controlled. It should 

not be forced or restricted. 

او  عضالتو  ب��دن  د  او  ک��وي  ځواکمن 
ډاډ  ت��وازن  بشپړ  د  ترمنځ  سیستمونو 
ورکوي. بدن د انعطاف وړ ګرځوي او 

لوړوي. یې  مصؤنیت 
ځوابونو  مصؤنیت  د  ب��دن  زمونږ 
احتراق  په دې کې  خپله کچه لري. چې 
او پړسوب ترټولو عام دی. دا یو طبیعي 
ښه  زخم  د  وخت  دیری  چې  ده  مبارزه 
وړان��دې  پر  ناروغیو  س��اري  او  کولو 
دا  احتراق  د  ډیری وخت  کوي،  مرسته 
کبله  له  فشار  رواني  او  فزیکي  د  عمل 
مزمن کیږي چې دې سره زمونږ د بدن 

اسانا  ډیری  کیږي.  کمزوری  مصؤنیت 
چې  لري،  کششونه  سیستماتیک  بدن  د 
احتراق کموي او د بدن انعطاف ډیروي. 
یوګا  د  ان  ځواک  لوړوالي  مصؤنیت  د 
چې  شوی  ذکر  هم  کې  تمرین  ساده  په 
نوې څیړنې د عادت طبي ژونال او یوګا 
ځواک،  الرښود:  طبي  هارورډ  د  لپاره 
اونۍ،   8 ته  منلو  انعطاف  او  خبرداري 

کې خپرې شوي.

 د کریا سره پاکوالی
نامه  په  کریا  د  چې  تخنیکونه  پاکوالي  د 

په اوسني وختونو کې، د خپل روغتیایي ژوندانه ورځیني عادت سره د یوګا او تفکر کولو په څیر عملونو یوځای کول د سالم بدن، بشپړ او 
غوره ژوند المل ګرځي
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یوګا

Benefits of Pranayama
•	 The main purpose of the 

Pranayama is to purify the 
principle channels of carrying 
energy, thus nourishing the 
whole body.

•	 Induces tranquillity and helps 
to improve concentration.

•	 Increases vitality and lowers 
the level of stress and anxiety. 
Alleviates cough disorders.

•	 It calms the mind, improves 
focus and concentration and 
useful in strengthening the 
immune system.

لوړوي  مصؤنیت  بدن  د  او  کموي  فشار 
پر  او حساسیتونو  ناروغیو  ساري  ترڅو 
عملونه  یوګا  د  ورکړي.  ځواب  وړاندې 
پیژندل  ښه  لپاره  لوړوالي  مصؤنیت  د 

شوي دي.

مصؤنیت  او  یوګا 
ی��وګ��ا م��رس��ت��ه ک���وي ت��رڅ��و ت��اس��ې د 
مصؤنیت دا ځواب په مناسب انداز برابر 
یوګا  چې  کړې  ښکاره  مطالعو  ک��ړئ. 
دخلکو  کې  وختونو  په  وبا  انفلوینزا  د 
یوګا  دی.  ک��ړی  ل��وړ  مصؤنیت  ب��دن  د 
هندي  په  چې  دی  سیستم  ژوند  بشپړ  د 
فرهنګ او دودونو کې ریښې لري. دا یو 

ځواک  ځاني  یوکس  د  چې  دی  ډیسیپلین 
د  اوس  پرمختللی کوي.  ډول  متوازن  په 
د  یوګا  کیږي.  عملي  لپاره  ژوندانه  سالم 
تیراپي اعتبارونو،  روحانیت ارزښتونو، 
د  او  روغتیا  د  مخنیوي،  ناروغیو  د  او 
لپاره  پراختیا  ننګونو  مدیریت  ژوندانه 
یوګا  د  ده.  پیژندل شوې  نړیواله کچه  په 
ډول  مشهوره  ترټولو  عملونو  ویدي  او 
او مودراس  پرانایاراما  اسانا،  د  یې چې 
نامه  په  یوګا  نمسکار  د سوریا  لري  ګټې 
لړ  یو  یوګا  نمسکار  سوریا  د  یادیږي. 
په  مخ  چې  ده  جوړه  څخه  حرکتونو   12
لمر سهار وختي اجرا کیږي. د دې یوګا 
سیستمونه  ټول  بدن  د  تمرین  باقاعده 

تفکر کول د یوګا عملونو او تمرین اصلي برخه ده او د رواني 
او روحاني ودې لپاره ګټور دي

د لمرپریواته پر مهال خلک د ګل غوټۍ په بڼه د ساحل پر غاړه تفکر کوي
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عمل  سري  خپل  ډیره  تر  بدن  انسان  د 
خپله  ک��وي،  خوندي  ځ��ان  خپله  ک��وي، 
انسان  د  کوي.  ساتنه  ځان  او  جوړیږي 
ډیزاین  داسې  اړوند  سره  طبیعت  د  بدن 
توانایي لري  شوی چې د جوړیدو ځایي 
ورته  قوانین  طبیعي  درملنې  د  ترڅو 
زمونږه  ورک��ړي،  اج��ازه  کولو  عمل  د 
کارونو  ټولو  د  ژوند  د  روغتیا  بشپړه 
دا  ج��وړښ��ت  د  ده.  پایله  طبیعي  ی��وه 
دې  راکړل شوی،  ته  مونږ  ظرفیت چې 
وایي. زمونږ  یا مصؤنیت  ته ژوند کول 

او  عضالت  چې  لري  سیستم  داسې  بدن 
مضره  ویروسونو،  باکتریا،  د  نسجونه 
وړاندې  پر  فشار  اکسیډیتیف  او  پروټین 
مصؤنیت  او  ان��دوک��رای��ن  اعصابو،  د 
خپله  په  الري  له  اغیز  متقابل  سیستم 
دا  ک��ې  عصر  نني  پ��ه  س��ات��ي.  خ��ون��دي 
چټک  د  ډول  دوم���داره  په  سیستمونه 
غیر  خ��وراک  د  فشارونو،  ژون��دان��ه، 
تړاو  سره  ناروغیو  او  عادتونو  صحي 
ننګونو  د  ډول  دوام��داره  په  چې  لري 
یوګا  پرانایاما  او  اسانا  د  دي.  مخ  سره 

شاتکریا د یوګا پاکوالی تخنیکونه دي چې د بدن داخلي عضالتو او سیستم 
پاکوالي لپاره کارول کیږي. دا کریاګانې د بدن عضالت پاکوي، فعاله کوي او 

بیرته یې ژوندي کوي او ژور داخلي خبرداري ته پراختیا ورکوي

د هندوستان لومړی وزیر نریندرا 
موډي د یوګا نړیوالې ورځې په 

مناسبت )د جون 21( د چاندیګر 
یوګا ټولیزه تجمع کې زرګونه 

خلکو سره یوځای شو
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یوګا

په معاصرو وختونو کې، چې ژوند په چټکۍ سره روان دی او د درملنې پرمختللې تکتیکونه شتون 
لري، پرته له دې چې زمونږ وجود پوه شي مونږ په قصدي ډول د خپل بدن دفاعي سیستم باندې کوچنۍ 
حملې کوو. خو بیا هم د یوګا لرغونی عمل د بدن مصؤنیت لوړوالي، د سالم ژوندانه او داسې نورو لپاره 

کارول کیږي، په الندې ډول یوه لنډه کتنه لرو

مصؤنیت او طبیعي الره

لیکواله: ډاکټر رګاویندرا راو
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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.

شرکتونو چې هواکشونه تولیدول په ټولیز 
ډول یې میاشتنی ظرفیت یوازې 5500 ته 
رسیده، اوس د ګډې همکارۍ له کبله دوی 
د خپل میاشتني تولید شمېره  50,000 ته 
 PPE او  کڅوړې  تشخیصیه  کړې.  لوړه 
پرته له دې چې واردیږي د هیواد دننه یې 

هم تولید روان دی.
په  هندوستان  ټول  د  ذهنونو  ځیرک 
لوړو ښوونیزه انسټیټیونو کې په دواطلبانه 
چې  شول  یوځای  سره  سیالۍ  هغه  ډول 
ته  ټولو  بیه  مناسبه  په  پاملرنې  روغتیایي 
د السرسي وړ وګرځوي. بهرمیشته هندي 
بیالبیلو هیوادونو څخه خپل السته  د  غړو 

ملت  د  ترڅو  وایستلې  ته  ډګر  راوړن��ې 
پیل  نوي  هغه  د  او  کړي  مدیریت  تولید 
چې  کړي  حل  ستونزې  تولیداتو  شوي 

ټول ملت ورسره الس په ګریوان دی.
څو کمیټې جوړې شوي ترڅو د کویډ- 
سکتور  خصوصي  د  وړان���دې  پ��ر   19
مدیریت  ځپلو  مصیبت  د  سره  همکاریو 
وکړي،  مبارزه  کې  چوکاټ  په  قانون 
دلته  خبره  پټیل  سردار  د  سره  ډاډ  په  او 
اوبو کوچني  د  لري چې وویل:  تړاو  ښه 
ګڼل  اوبه  والړې  او  معنی  بې  حوضونه 
لوی  شي  یوځای  چیرې  که  خو  کیږي، 
جهیل جوړولی شي چې هوا ښه کوي او 

لري. ګټې  نړیوالې 

کیڼ لوری: د لومړي وزیر 
نریندرا موډي په پیشنهاد د 

همدري ښکاره کولو لپاره، د 
یو زنځیروي هوټل ګروپونه 

د Hope یا هیلي کلیمه لیکي، 
پونه، مهاراشټرا

الندې: هغه ډرون چې پولیس 
د خلکو فعالیتونو نظارت لپاره 

کاروي او د دولت لخوا د وضع 
شوي قرنطین په جریان کې 
عامه پوهاوي اعالنونه کوي 
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ساینس او تکنالوژي

16

لمیټیډ  آالت��و  سامان  بریښنایي  بهارت  د 
هواکش  د  ترڅو  دی  کار  ګډ  سره   BEL
اوسني وضعیت  ترڅو  تولید کړي  ډول  بل 
یې  انتقال  او  وي  مناسب  س��ره  اړت��ی��اوو 
همداراز  شرکت  دې  او  وي.  اسانه  هم 
محلول  ضد  عفونیت  ایز  سیمه  ارزان��ه  د 
په  یې  به  لیټر  یو  چې  وکړ  پیل  جوړولو 

400 هندي روپیو خرڅیږي.
سازمانونه  دولتي  دي،  نه  ټول  یې  دا 
پراختیا  او  دفاعي څیړنو  )د   DRDO لکه
سره  نوښتګرو  ایز  سیمه  د  هم  سازمان( 
په  ماسکونه   N95 ترڅو  کیږي  یوځای 

تولید کړي. لوړه کچه 

کول تنفس  اسانه 
وضعیت  کړکیچن  د  سازمانونه  دولتي 
اوس  لپاره  لوړولو  کچې  تولید  تجهیزاتو 
تر هر وخت ډیر د شخصي سکتور مرستو 
هغو  توګه،  په  بیلګې  د  ل��ري.  اړتیا  ته 

هواکشونه څه دي؟
مصنوعي  هغه  هواکشونه 

تکنالوژي ده چې د انسان تنفس 
سره په ښه ډول مرسته کوي.

د انسان سږي چې د وینو رګونو 
سره اوبدل شوي، د کویډ- 19 په 
ناروغۍ اخته کس سږي له کاره 
غورځیږي او تنفس نشي کوالی 

په دې پړاو کې د هواکش 
استعمالول هغه کس سره مرسته 
کوي چې د هغو سږو ته په ښه 

آکسیجن ورسیږي. توګه 

هواکش څرنګه مرسته 
کولی شي؟

پر دې پوهیدل اړینه ده چې 
هواکش ډیری وخت د وروستي 
حل الرې په توګه کارول کیږي 
او د کیوډ- 19 درملنه نه کوي، 

خو د ناروغانو سره مرسته کوي 
چې هغوی د عفونت له کبله 

ستونزو  تنفسي  شوېو  رامنځته 
سره مجادله وکړي

کله چې یو ناروغ ته دا هواکش 
ورکول کیږي هغه باید 24 

ساعته نظارت شي ترڅو د هغه د 
اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ او 

داسې نورو کچه وساتل شي.

بڼه آکسیجن د  بیا په مستقیمه 
هغه سږو ته په کنټرول شوي 

فشار د یو نل له الرې انتقالیږي. 
هواکش بدن ته اجازه ورکوي چې 

عمل وکړي او درملنې ته ځواب 
ووایي.

ښي خوا: د آګوا روغتیا 
پاملرنې AgVa نوی او 

اقتصادي هواکش

الندې: د آګوا روغتیا پاملرنې 
کارکوونکي د انتقال وړ 

هواکشونه جوړوي.
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بلنه  ته  ایکوسیسټم  نوښتونو  او  صنعتي 
د  وړاندې  پر   19 کویډ-  د  ترڅو  ورکړه 
مبارزې لپاره تکنالوژیکې حل الرې پیدا 
کړي. 300 شرکتونو مثبت ځواب ورکړ 
تکنالوژي  د  پیشنهادونه  رسمي   140 او 
پراختیا بورډ TDB ته وړاندې شول، دا 
دولتي څانګه د هغو هندي شرکتونو مالي 
تکنالوژي  ای��زه  سیمه  چې  کوي  مالتړ 
او  م���روج  ت��ک��ن��ال��وژي  ش��وې  وارد  ی��ا 

کړي. سوداګریزه 
ورسید  السته  چ��ې  ځ��واب  ل��وم��ړی 
ل��پ��اره  ت��ول��ی��د  ک��څ��وړو  تشخیصیه  د 
پایلو  د  ترڅو  وې  الرې  حل  نوښتګرې 
نور  ک��ړي.  لنډه  م��وده  راوړول��و  السته 
جوړونې،  واکسین  د  کې  پیشنهادونو 
د  کچه  لوړه  په  او  آلې  سنجونو  حرارت 
تولید  تجهیزات(  ساتنې  )شخصي   PPE
موادو  د  ته  سیمو  قرنطین  همدارنګه  او 
تکنالوژي  معلوماتي  د  لپاره  رسولو 

کارول او داسې نور... شامل و.

ومنل شو چلینج 
ویروس  کرونا  کې  حالت  مرګوني  په 
ځواک  تنفسي  چې  کوي  اغیز  سږو  په 
د  لومړی  کوي.  کمزوری  زیات  زخت 
تولید  )هواکشونو(  آلو  تنفس  مصنوعي 
مثبت  کې  درملنه  کسانو  اخته  د  چې  دی 

رول ولري.
څو لوی سازمانونو په هیواد کې دې 
چې  شول  یوځای  سره  کتلو  په  ته  موقع 
پریښي.  شاته  یې  توپیرونه  صنعتي  خپل 
د  صنعت،  دروند  موټر  د  یې  بیلګه  یوه 
ډیلي  نوي  د  سوزکي  ماروټي  هندوستان 
آګ-واګ  تولیدونکي  هواکشونو  میشته 
ګډ  دا  دی.  کار  ګډ  سره  روغتیاپاملرنې 
تولید  ماشین  تخصصي  اوچت  د  به  کار 
په یوه میاشت کې د اوسني ظرفیت 400 

څخه 10,000 ته اوچت کړي.
شرکت  لوی  صنعتي  بل  ه��م��داراز، 
مهیندرا او مهیندرا د سکان رې )نړیوالې 
او   BHEL شرکت(،  پاملرنې  روغتیاي 

د روباټیک برخې تکنالوژۍ ډیر شرکتونه هم د چټکې روغتیایي 
پاملرنې د ستونزو حل لپاره اسانه الرې پیدا کوي

د کیڼ څخه ښي لوري ته: د 
السو عفونیت ضد مایع چې 

مهیندرا او مهیندرا تولید کړې، 
د شمالي امریکا مهیندرا موټرو 
د خوړو الرۍ چې د کالیفورنیا، 

اوکلنډ سیمې روغتیایی 
مسلکیانو ته ډوډۍ ورکوي، 
د السونو عفونیت ضد مایع 

آله چې پرته له تماس په بڼه د 
DRDO لخوا ډیزاین شوې
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هیواد  چې  اوس��ي  ډاډم��ن  ترڅو  ونیول 
دی.  تیار  لپاره  تنظیم  حالت  بحراني  د 
شرکتونو  څو  د  هم  سکتور  خصوصي 
پر وړاندې  ناروغۍ  د چټکې ساري  سره 
کمپنیو  دې  د  پرته  ک��ړې،  پیل  مبارزه 
خپل  د  ډول  داوطلبانه  په  دوی  لویوالي، 

کوي. پیشنهاد  تګالرې  مداخلو 
سیمو  اندیښمنو  تیتیدلو  د   19 کویډ-  د 
تر  دویم  نړۍ  د  و.  ګام  اوچت  یې  پیژندل 
څیر،  په  هیواد  لرونکی  نفوس  لوی  ټولو 
اخته  ډی��رو  د  چې  کیده  انګیرل  هم  دا 
درملنې  چې  ونیسو،  تیاری  لپاره  کسانو 
ته  تدابیرو  او وقایوي  آلو  لپاره تخصصي 
ماسکونه،   N95 د لکه:  کیږي  لیدل  اړتیا 
ډول  ځانګړي  په  او  کڅوړې  وق��ای��وي 

هواکشونه. 

ځواب  مناسب 
تکنالوژي  او  ساینس  د   ،20 په  مارچ  د 
چټک  هندوستان  د   DST ډیپارټمنټ 

پورته: د ټامیل ناډو، چینای سیمه کې یو موټر چلونکی د نوښت څخه ډک او چټک عفونیت ضد تونل څخه 
تیریږي.; الندې: طبي کارکوونکي د روباټ زفي )مرکز( سره په چینای کې. دا متقابل عمل کوونکی روباټ 

به د حرکي تکنالوژیو سره د کویډ- 19 قرنطین شوو برخو کې وګمارل شي.
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دول��ت  د  هندوستان  د  س��ره  ښ��اری��ان��و 
د  وار  یو   MyGov چوکاټ  مشغولیت 
ښاریانو  خپل  د  شو.  ډک  څخه  عملونو 
کې  چلینج  یوه  داسې  چې  غواړي  څخه 
برخه واخلي ترڅو د نوي کرونا ویروس 
یا کویډ- 19 د تیتیدلو مخنیوي لپاره حل 
ویبسایټ  د  کړي.  پیدا  درملنه  او  الرې 
اعالن وایي چې: ګډون وکړئ او یو لک 

هندي روپۍ وګټئ. 
د هیواد دننه د لوړ کیفیت تولید موادو 
هندوستان  په  او  پرمختګونو  وروستي 
 Make  in  India یا  ش��وی  ج��وړ  کې 

تولیدي  هیواد  د  کتنه،  په  ته  بریا  نوښت 
عامه  او  شخصي  دواړو  د  سکتور 
خپل  الرې  له  همکاریو  او  ملګرتیاوو 
بحران  د  کړ.  ښکاره  تعهد  او  ځ��واک 
سره د مقابلې پر وخت د هندوستان ټول 
تاریخ کې بیال بیل نهادونه یوځای شوی 
دې  چې  ښکارې  داسې  شوي.  متحد  او 
نړیوالې وبا سره د مبارزې په وخت بله 

لیکل شوې. برخه هم 

نیول تیاری 
تدابیر  جنګي  وزارت��ون��و  څو  دول��ت  د 

هر کارلومړی ډیجیټلي کیږي. او ولې ونشي؟ دا تکنالوژي ده چې 
بیوروکراتیکه سلسله مراتب یې له منځه وړی، او منځني خلک له الرې 

هاخوا کوي او د ښیګڼې او مرستې اقدامات چټکوي. 
نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر

د ډرون ماسټر ټیم غړي 
خپل ډرون د ځان سره 
انتقالوي چې په وسیله 

یې د ګجرات، احمدآباد 
بیروبار سیمو باندې ضد 

عفونی مواد شیندلي
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څنګه چې نړۍ د کویډ- 19 وبا پر وړاندې مبارزه او هر راز کوښښونه کوي، هندي 
ساینسپوهان او څېړونکي د ځانګړو حل الرو پیدا کولو په موخه یوځای شوي. او د دولت 

او خصوصي سکتور همکاریو کچه هم لوړه شوې ده

 نوښت کوي
هندوستان

لیکواله: وینایک سوریا سوامي 
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په  ک��ړي.  ازمایښت  لپاره  وی��روس  د 
نه  ماموریت  هندوستان  د  کې  ای��ران 
هغوی  بلکه  کړل  تخلیه  هغوی  یوازې 
ته د قرنطین سهولتونه هم برابر کړل.

س.  ډاکټر  وزی��ر  چ��ارو  بهرنیو  د 
ته  سریناګر   9 په  مارچ  د  جیشانکار 
هندي  د  یې  کې  ایران  په  او  وکړ  سفر 
زدکوونکو کورنیو سره وکتل، د هغوي 
ته  هغوی  او  واوری��دل��ې  یې  اندیښنې 
یې  لپاره  ښیګڼې  د  چې  ورکړ  ډاډ  یې 

لري. کوښښونه جریان 

په شاتګ
د هندوستان دولت په سمه توګه مشخص 
کنټرول  وبا  کروناویروس  د  چې  کړه 
عامه-خصوصي-خلکو  ګډې  د  یوازې 
په  دی.  ش��ون��ی  الرې  ل��ه  همکاریو 
کړکیچ  کروناویروس  د  کې  هندوستان 
پروړاندې مرکزي ادارې، د هندوستان 
الرښ��وون��و  ټولو  ش��ورا  څیړنو  طبي 

په  اخیستلو  ګامونو  طبي  غ��وره  او 
د  چ��ې  ش��وي  کوښښونه  ټ��ول  مرسته 
جګړه  توګه  بریالۍ  پ��روړان��دې  وب��ا 
د  لری،  ادامه  وبا  دا  چې  ترڅو  وشي. 
هندوستان د بهرنیو چارو وزارت به د 
خپلو هیوادلو سره په اړیکه کې وي، د 
اړتیا پر وخت به د تخلیې نور فرصتونه 
هم برابر کړي، او د سارک، بیمسټیک 
د  به  کې  سازمانونو  څیر  په   G20 او 
مالتړ  کوښښونو  ډیپلوماتیک  هندوستان 
کوي، ترڅو د دې کړکیچ پر وړاندې د 

جګړې لومړۍ کرښه ځواکمنه کړي.

د هندوستان ګوټ 
ګوټ څخه 14 کسیز 

طبي ټیم چې د مالدیف 
پالزمینې مالي ته 

رسیدلی

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.

11
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همکاري

مونږ تیار وو چې نه یوازې خپل خلک بیرته راوړو بلکه هغه ګاونډیان هم راوړو چې 
غواړي راشي. دا هغه پیشنهاد دی چې زمونږ ټولو ګاونډیانو ته شوی. دولت په ټوله 

نړۍ کې د خپلو هیوادوالو د ښیګڼې او روغتیا تعهد کړی او پر خپل تعهد والړ دی، 
دا زمونږ د بهرنۍ تګالرې اصلي ټکی دی.

ډاکټر س. جیشانکار
د بهرنیو چارو وزیر 

د راجستان جیسلمار 
هوایی ډګر کې د سفر 

سامان چک کیږي

د همدردۍ سمبول په 
پار د هندوستان بیرغ په 
سویزرلنډ، ِزرمت کې د 
مټارهارن غره په سر

10
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PM Modi proposed 
setting up a voluntary 

emergency fund for 
SAARC members 

where India initially 
offered USD 10 million 

conveying that any 
SAARC country could 

use the fund for 
“immediate actions”.

He also offered rapid 
response teams of 

experts and specialists 
to member states of 

SAARC. The teams have 
been sent to Maldives 

and Kuwait on their 
request

Integrated Disease 
Surveillance Portal has 

been set up to better 
trace possible virus 

carriers.

A ten-day capacity 
building programme 

on Covid-19 has been 
broadcast online 
to SAARC health 

professionals.

Innovative 
management 

امریکا متحده ایالتونه، روسیه، هسپانیه، 
د  او  مصر،  اردن،  برازیل،  برطانیه، 
سارک او بمسټیک BIMSTEC )د څو 
همکاریو  اقتصادي  او  تخنیکی  اړخیزه 
ملګري  نوښت(  خلیج  بنګال  د  لپاره 
او  امریکا  التینه   ،GCC ه��ی��وادون��ه، 
چې  کې  حال  پداسې  دي.  شامل  افریقا 
نړۍ مشرانو سره هره  د  موډي  نریندرا 
هم  تبادلې  ځینې  ک��وي،  بحثونه  ورځ 

شوي.

د حل الرې لټول
ل��وم��ړي وزی��ر م��وډي  پ��ه 7،  اپ��ری��ل  د 
ش��ورا(  همکاریو  خلیج  )د   GCC د 
بشپړ  م��ذاک��رات  لړ  یو  س��ره  هیوادونو 
د جګړې  پروړاندې  وبا  د  یې  پام  کړل، 
و.  همکاریو  څواړخیزه  ممکنه  په  لپاره 
اړیکه  په  سره  جرمني  د  تل  هندوستان 
اتحاد  څواړخیزتوب  د  ترڅو  دی  کې 
جوړ کړي، چې د جرمني لخوا په 2019 
او څو هیوادونه ورکې  پیل شو  کال کې 

شامل دي. د مارچ په 21، هندوستان په 
کنفرانس کې ګډون وکړ چې  ویډیو  هغه 
هندو-پاسفیک  اوه  لخوا  ایالتونو  متحده  د 
د  شمول،  په  هندوستان  د   – هیوادونو 
جاپان،  آسټرالیا،  ایالتونو،  متحده  امریکا 
زیالند  نوي  او  ویتنام  کوریا،  سویلي 
د  ترڅو   – و  شوی  اچول  الره  په  لپاره 
مبارزې کړنالرې  د  پروړاندې  ناروغۍ 
باندې بحث وکړي او همدا رنګه د ګډې 
اقتصاد  د  او  مرستې  ګ��ډې  همکارۍ، 

بیرته ژوندي کولو هوکړه وکړي.

هندوستان د خپلو هیوادوالو لپاره
ایټالیا کې چې لومړی د وبا  ایران او  په 
ماموریتونه  هندي  کیدل،  ګڼل  مرکزونه 
کې  هیوادونو  هغو  په  ډول  دوم��داره  په 
او  اړیکه کې دي  په  میشتو هندیانو سره 
هغوی ته مشورې ورکړي چې د وبا په 
پروټکولونه  روغتیایي  ټول  کې  جریان 
ته  هیوادونو  دواړه  ونیسي.  کې  پام  په 
طبي ټیمونه ولیږدول شول ترڅو هندیان 

د هندوستان څخه روم 
کې، د هندوستان سفارت 

ته تللی طبي ټیم تیاری 
نیسي ترڅو هندی 

وګړي د کویډ- 19 لپاره 
وازمویي
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همکاري

•	 The Ministry of External 
Affairs (MEA) has 
mobilised all resources 
to address the grave 
situation that has arisen 
due to the spread of 
COVID-19.

•	 With active support 
from MEA, in what can 
be described as one of 
the biggest evacuation 
exercises in human 
history, since mid-
March, so far around 
50,000 foreigners have 
been evacuated to their 
countries

•	 A fully-functional special 
cell has been set up in 
the Ministry of External 
Affairs in New Delhi to 
coordinate the response 
to COVID-19 both 
internally and externally.

•	 The External Affairs 
Minister, Dr S Jaishankar, 
and the Foreign 
Secretary of India Harsh 
Vardhan Shringla are 
personally monitoring 
the situation. 

24×7 MEA helplines: 
1800118797; +91-11-23012113, 
+91-11-23014104 and 
+91-11-23017905. 

Fax number: +91-11-23018158 
email: COVID19@mea.gov.in

Taking charge  غړو هیوادونو ترمنځ د کویډ- 19 کړکیچ
د  ک��ړي.  جوړ  کنفرانس  انالین  یو  لپاره 
انالین   G20 د کې  پای  په  مارچ  کال  سږ 
ناستې په ترڅ کې هوکړه وشوه چې مخ په 
او  اصلی  د  دواړه  ته  هیوادونو  پرمختګ 
دا  ودروي.  پایه  تر  کال  د  لیږد  پیسو  ګټو 
امریکایي  میلیاره   20 تر  چې  شوې  اټکل 
خپل  چ��ې  ش��ي  سپما  س��ره  دې  ب��ه  ډال��ر 
وبا  د  او  ورغوي  پرې  سیستم  روغتیایي 

د  بیا  وروسته  وکړي.  مبارزه  وړاندې  پر 
G20 هیوادونو د مالیې، سوداګرۍ، کار، 
ټوریزم او روغتیا وزیرانو هم سره ناستې 

لرلې.
کلورکین  هایدرواکسي  د  هندوستان 
 100 د  صادراتو  پر  درملو  پرستامول  او 
وضع  محدودیتونه  ته  هیوادونو  ډیر  څخه 
کړل، چې د کویډ- 19 ناروغانو په درملنه 
د  کې  هیوادونو  دې  په  کیږي.  کارول  کې 

په ګډه به هرومرو هندوستان د کویډ- 19 کړکیچ څخه ووځي. د ټولو خلکو برخه 
اخیستنه په دې جګړه کې د ستاینې وړ ده، او دوی دا جګړه ال پیاوړې کړې ده.

نریندرا موډي
د هندوستان لومړی وزیر

ښي لوری: د لومړی خبرو 
اترو ورسته د هندوستان چټک 

غبرګون ټیم په کویټ کې د 
کویډ- 19 پر وړاندې مبارزي 

لپاره

الندې: د هندوستان هوایي 
ځواک الوتکې کوربه، طبي ټیم 
او مالتړی ګروپ د نوي ډیلي 
څخه د چین، وهان په لوري د 

حرت څخه وړاندې
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Coronavirus is an RNA 
virus that has high 

mutation rates, which 
can be correlated with 

enhanced virulence

For Coronavirus, the 
transmission range 

varies from 2.1 to 4.1, 
almost three times 

the required number

No vaccine exists 
for the disease and 
the only treatment 

is symptomatic. The 
elderly, infirm and the 

sick are particularly 
vulnerable. There 
is, thus, a need to 

decrease transmission 
by two-thirds to 

contain the epidemic.

About 
COVID-19

او افغانستان خلکو او دودونو یوځای والي 
اقدام  ډیپلوماټیک  عملي  یو  دا  کتنه  په  ته 
نوښت  موډي  وزیر  لومړي  د  کیږي.  بلل 
سارک د بهر او دننه څخه د ویروس شیوع 
پر وړاندې او د اخته کسانو سره د مرستې 
هیوادونو  غ��ړو  د  ک��ړ،  ځواکمن  پ��ار  په 
دوام��داره  د  ترمنځ  چارواکو  روغتیایي 
او  ورکړې  راکړه  معلوماتو  او  همکاري 
المل  مخنیوی  اقداماتو  طرفه  یو  داسې  د 
شو چې د سارک نورو هیوادونو ته ضرر 

ونرسیږي.

چټک اقدام
کویډ-  د  دولت  هندوستان  د  کې،  پایله  په 
او  کولو  مهار  تشخیص،  ن��اروغ��ۍ   19
واخیستل.  ګامونه  لړ  یو  لپاره  مخنیوي 
 13 مارچ  د  چې  ونیو  تصمیم  هندوستان 
یوڅو  د  پرته  پ��ورې،   15 آپریل  د  څخه 
ورکړه  ویزو  ټولو  د  کټګوریو  استثنایي 
شوه چې  خپره  هم  اعالمیه  یوبله  ودروي. 
هیڅ نړیواله سوداګریزه الوتکه نشي کولي 

هندوستان  د  ډګر څخه  هوایي  کوم  نړۍ  د 
نیټې  مارچ 22  د  په موخه  ډګر  هوایي  یو 
وکړي،  الوتنه  وروسته  څخه  بجو   0001
او له همدې سره یې د هند پولې وتړلې. دا 
کارونه د لومړي وزیر موډي 21 ورځیني 
بیا  چې  و،  وروسته  قرنطین  شوي  اعالن 
دا د ویروس  د مې 3 پورې وغځول شو. 
کسانو  اخته  د  او  ماتولو  زنځیر  انتقال  د 

لپاره وشو. ټیټولو  شمېر 
لومړي  د  ت��ه  ملت   19 پ��ه  م���ارچ  د 
هغه  چې  څخه  وینا  لومړۍ  موډي  وزیر 
بندیز(  جنټا شپې ګرځیدلو  )د  یو ورځې  د 
د خلکو څخه  بڼه  دوامداره  په  ولګاه، هغه 
په  مخنیوي  د   19 کویډ-  د  چې  غوښتي 

خاطر ګډ ګامونه پورته کړي.

څو اړخیز نوښتونه
سعودي  د  همداراز  موډي  وزیر  لومړي 
 19 )د   G20 د  سلمان،  پادشاه  عربستان 
ګروپ(  اتحادیې  اروپایې  او  هیوادونو 
د  چې  ونیوله،  اړیکه  سره  رئیس  اوسني 

د بهرنیو چارو وزیر 
ډاکټر س.جیشانکار په 
نوي ډیلي کې د سیشیل 

هیواد بهرنیو چارو وزیر 
باري فاوري سره په 

نوي ډیلي کې د دودیز 
الس ورکولو پرځای د 

تړل شویو السونو په بڼه 
روغبړ کوي
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همکاري

هندوستان د کویډ- 19 پروړاندې نړیواله جګړه کې فعاله رول لوبولی او په دې برخه کې د لومړي وزیر 
نریندرا موډي ناسته د سارک مشرانو سره د ویډیو کنفرانس له الرې یو ارزښتناک ګام بلل کیږي. د لومړي 
وزیر د الرښوونې سره، د بهرنیو چارو وزیر څو داسې کارونه کړي چې د دې جګړې ګټلو څخه ډاډمن شو

د کرونا ویروس پر وړاندې

مقدس جنګ
لیکواله:  انیل وادوا

هندوستان  د  کله  چې  کې  منځ  په  م��ارچ  د 
)کویډ-  کروناویروس  نوي  د  وزیر  لومړي 
19( وبا پر وړاندې د ګډې مبارزې تګالرې 
ایزو  سیمه  آسیا  سویلي  د  لپاره  جوړولو 
همکاریو غړو )سارک( هیوادونو د مشرانو 
ناستې  د  الرې  له  کنفرانس  ویډیو  د  سره 
په  سره  کار  دې  خپل  هغه  وکړه،  غوښتنه 
نړیوالې ډیپلوماسي کې نوی پړاو جوړ کړ. 

پر  ویروس  د  یوازې  نه  کنفرانس  ویډیو  دا 
وړاندې مبارزه کې السته راوړنه وه بلکه د 
خبرواترو  ډیپلوماتیکو  لوړپوړو  راتلکونکو 

پیالمه هم شو.
سره  نوښت  دې  موډي  وزیر  لومړي  د 
هیوادونو  د سارک  هم  بیا  یو ځل  هندوستان 
مشرۍ رول خپل کړ. د هندوستان پر پولو د 
سریالنکا  مالدیف،  بنګلدیش،  بوتان،  نیپال، 

د هندوستان لومړی وزیر نریندرا 
موډي )مرکز( په نوي ډیلي 

کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر 
س.جیشانکار سره د کویډ- 19 

پر وړاندې جګړې لپاره د سارک 
مشرانو سره ویډیو کنفرانس کې 

ګډون کړی
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د مثال سره رهبري کول

د هندوستان نوښتونه د نوې کروناویروس پراختیا او سرایت چک کوي

په غور سره اوبدل

او  غالۍ  شوې  اوب��دل  السي  راجستان  د 

معاصره ښایست پیژندنه

د بریا په لور حرکت

څلور ښځینه موټرسایکل چلوونکې د 

TMI درې اړخیزه لوی سړک په الر

لرغونې لوبې

بېرته  او  لوبې  ای��زې  سیمه  پ��رون  د 

پیاوړی راتګ

رسیزه
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لکه څنګه چې په نړۍ کې میلیونونه انسانان په یوه ډول نه یو ډول د نوي کروناویروس یا کویډ- 19 څخه 
اغیزمن شوي، هندوستان هم د دې نړیوالې وبا له امله د کړکیچن وضعیت سره مخ دی. په دې سختو ورځو 
کې، ټول ملت په ګډه د یو دښمن پر وړاندې ښه کلک والړ دی، هرڅه چې مونږ له دې کړکیچ څخه وباسي، 
نوښتونو  او  نظرونه  کوښښونه،  یا  کوي  مخنیوی  څخه  سرایت  وبا  د  چې  استنداردونه  او  نورمونه  هغه 

تطبیقولو کې په ګډه برخه اخلي.

له  توګه  ښه  په  یې  څرنګه  چې  درکوو  راپورونه  بشپړ  موډي  نریندرا  وزیر  لومړي  د  ته  تاسې  مونږ 
مبارزه  ښه  پروړاندې  وبا  دې  د  ترڅو  کړل  یو الس  سره  هیوادونو  کې  نړۍ  ټوله  په  الرې  ډیپلوماټیکې 
وکړي. زمونږ د هیواد څو اړخیز او محرکه سوداګرۍ او نوښتونه یوځای شوې ترڅو دې کړکیچ ته حل 

الرې پیدا کړي.

څومره چې مونږ مخ پر وړاندې روانیږو او ژوند بشپړ، با دیسیپلینه او د طبیعت سره برابروو، هومره 
د  درملو  یونایي  هندي  د  کوي.  رجوع  ته  پوهې  پخوانۍ  او  دودونه  میراث،  غني  خپل  بیرته  هندوستان 
جوړښت ځواک څخه نیولی د یوګا مصونیت ځواک پورې، د لرغونو عملونو څخه چې زمونږ ژوند یې 
دودیزو لوبو ته اړولی او زمونږ خړې حجرې یې ډیرې کړي، بیا طبیعي جوړښتونو او ساده عادتونو ته 
د یوګا اساسي  ته کتنه کوو چې څرنګه  په دې ګڼه کې وړاندې شوي. مونږه دې  کتنه کوو، چې ټول یې 
تخنیکونه پرته د کوم ټریننګ څخه زمونږ ژوند ډکوي او زمونږ ذهني، روحي او فزیکي ځواک د ساده 
تمرینونو له الرې ښه کوي. بیا د خپلو ریښو بیرته کشف په پار راجستان ایالت ته یو سفر پیل کوو، هلته 
د غالۍ اوبدلو ځایي هنر نه یوازې اوبدونکي له مالي پلوه بسیا کړي بلکه د هغوی کسب یې د ډیزاین په 

نړیواله نقشه کې ښکاره کړی.

هندوستان چې زرګونه ډوله نباتاتو او ونې لري د یو طبیعي جنت څخه کم نه ګڼل کیږي. مونږ مو د هیواد 
په اوږدو او لنډو کې ګرځوو چې د هیواد لږ پیژندل شوي ملي پارکونه او خوندي شوي ځایونه تاسو ته 

ښکاره کړو.

کړی  برابر  ډول  بشپړ  په  یې  توازن  ژوند  د  چې  کوو  هرکلی  ښځو  هندي  هغو  د  مونږ  کې،  ګڼه  دې  په 
ته د څلور  تاسو  بیا  له کبله نښې پریښې.  بیرون یې د خپل زیار  او  قوانینو پر خالف دریدلې  د دویزه   –
ښځینه موټرسایکل چلوونکو کیسه لیکو، چې هند څخه د برمال له الرې تایلنډ ته پر نوې غځیدلي سړک 
موټرسایکل باندې تللي، او د ملتونو زړونه یې السته راوړي. سفر جال او خواره واره خلک سره یوځای 
هندي  څرنګه  چې  خبرې  شوې  وړاندې  لخوا  مورتي  سودا  خیرخواه  او  لیکوالې  د  ته  تاسو  مونږ  کوي، 

فرهنګ د پولو هاخوا تیر شوی تاسو سره شریکوو.

دې ګڼې سره، مونږ تاسې ته یوه نوې برخه وړاندې کوو چې هلته افسانوي شخصیتونو 
څخه لمانځنه کیږي، چا چې په خپل غوره فکرونو او زحمت یوه نښه پریښې. مونږ د 
مهاویستا ډیوي سره پیل کوو، چې د لویدیځ بنګال پیژندل شوې لیکواله او مدني فعاله 

ده، او په ټول هند کې یې د قبایلو ژوند ښه والي لپاره زیار ګاللی او کار کړی دی.

انوراګ سریواستاوا



د عنوانونو نوملړ

        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA
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ایډیټر: انوراګ رسیواستاوا

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.

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

)XP( او رسمي ویاند انوراګ رسیواستاوا، لخوا نرشیږي چې پته 

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

110001 او د مکسپوژر میدیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټد لخوا د 

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

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

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:

12

64

74

همکاري 
06 د کرونا ویروس پر وړاندې مقدس جنګ

ساینس او تکنالوژي
12  هندوستان نوښت کوي 

یوګا 
18  مصؤنیت او طبیعي الره

فرهنګ او د ژوندانه بڼه
24 هغه دودونه چې ریښې لري

خواړه 
30  د بدن مصونیت مو لوړ کړئ

لوبې 
36  لوبه پیل ده

میراث
42  د نن ورځ دودونه

بریالیتوب 
48  د مثال سره رهبري کول

سفر
56  د دوو څرخونو کیسه

انځورونه
64 ځنګلي اواز

شانداره کیسه
74  د قبایلو اتله

دودونه
78  د فرهنګ او هنر سفیران

سینما
78  مسؤله میرمنې
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16 14-12
د 2020 کال، د جون

د 2020 کال، د جون

د 2020 کال، د جون 

اوچیرا کالی
د اوچیرا مندر، چې بنسټ یې نړیوال وجدان دی، د اوچیرا کالی میلې لپاره 

پیژندل کیږي. دا میله د ټوکو جګړه نندارې ته وړاندې کوي چې په لنده 
او خټینه ځمکه )چې ورته پډنیالم وایي( کیږي. د ټوکو دا جګړه د پخوانیو 

کایامکولم او امبالپوزا سلطنتونو ترمنځ د تاریخي جنګ یاد لمانځي.

ځای:  اوچیرا کیراال

رات یترا
داسې یو دود چې ویل کیږی د تاریخي 

پوری جګناتا مندر په شان زوړ دی، 
رتایترا جګناتا، د هغه ورور باالبدرا 
او خور سوبادرا خدایانو عبادت کلنۍ 

غونډه ده چې د ګوندیچه مندر کې )درې 
کیلومتره لرې( د یوې اونۍ لپاره نیول 
کیږي. برج لرونکي رتاګانې یا ګاډۍ 

ګانې په ګالنو ښایسته شوي او زرګونه 
روحانیان یې د بړا ډنډا یا لوی سړک 
پرمخ کش کاږي. د روحانیانو ګاډۍ 

لیدلو ته د بخښنې په سترګه کتل کیږي.

ځای:  پوري، اودیشا

سیندو درشان
دا په شې-منیال کې لمانځل کیږي، چې د لِه ښار څخه په 

اته کیلومترۍ کې پروت دی، د سیندو درشان میلې موخه 
ټولنیزه وروګلوي او اندوس سیند په اوږدو کې ملي یووالی 
ګڼل کیږي. دا درې ورځینۍ میله د دواړو محلي او د هیواد 

نورو برخو هنرکارانو لخوا موسیقي او د نڅا نندارې 
وړاندې کوي – او ورسره دې لوی سیند ته دعاګانې کوي.

ځای:  جمو او کشمیر او لډاک
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د هند سرتاسره 
راتلونکې لمانځغونډې

د ګل عطر

24-23

7
د 2020 کال، د مې 

د 2020 کال، د مې 

د 2020 کال، د مې 29 – د جون 12

بودا جایانتي
)په سویلي او سویل ختیځ آسیا کې( د ویساک په نامه هم یادیږي، دا میله د شهزاده 

سیدارتا ګاتما زوکړه لمانځي، چې ورڅخه بودا جوړ شو، او د بودایزم بنسټ یې کیښود. 
په هندوستان کې، دا میله د بودا زوکړه، روښنایي او مړینه لمانځي. د لمانځونکو په 
توګه روحانیان سپینې جامې اغوندي او د کیر )د شیدو خوږه فرني چې وریجو سره 

جوړه شوي وي( په نامه خواړه په ملګرو او کورنۍ ویشي.

ځای:  ختیځ او شمالختیځ هندوستان

سګا داوا
سګا داوا، یا د بودایي تقویم څلورمه میاشت، د کال غوره او ترټولو روحاني 

وخت په څیر لمانځل کیږي. داسې باور شته چې بودا په همدې میاشت کې 
روښنایي ترالسه کړه، هر ښه کار او عبادت په دې میاشت کې څو برابره 

کیږي. د دې لمانځلو یوه برخه داسې ده چې روحانیان او نور عبادت کوونکي 
په سړکونو راټولیږي، او خپل ځانګړي متنونه لولي او د بخښنې په لټه کې وي.

ځای:  سیکیم او شمالختیځ هندوستان

کوچنی اختر
د اسالمي ټولنې یوه ارزښتناکه میله ده، کوچنی اختر د روژي مبارکې میاشت 

پای په نښه کوي، چې خلک کره ورځ روژه نیسي. دا میله وختي پیل کیږي 
ترڅو د کورنۍ هرغړی د ټولنې ښیګڼې لپاره برخه واخلي. د اختر ټولیز لمونځ 

وروسته، خوندور خواړه د ملګرو او کورنۍ سره ویشل کیږي.

ځای:  ټول هندوستان
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د مثال سره رهبري کول
د هندوستان نوښتونه د نوې کروناویروس پراختیا او سرایت چک کوي

په غور سره اوبدل
او  غالۍ  شوې  اوب��دل  السي  راجستان  د 

معاصره ښایست پیژندنه

د بریا په لور حرکت
څلور ښځینه موټرسایکل چلوونکې د 
IMT درې اړخیزه لوی سړک په الر

لرغونې لوبې
بېرته  او  لوبې  ای��زې  سیمه  پ��رون  د 

پیاوړی راتګ


