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ادمح دنمینایمس ےن اپک وم ع رپ اہک ۔ے:
’’ ریتی رظنون  ںی وت ڈاہیٹ ںیہ فرڈوس رگم
 ںی ےن ڈاہیٹ  ںی اُڑجے وہےئ رھگ ڈےھکی ںیہ
 ںی اتھجمس وہن اہمک  یک وجتری اک رار
 ںی ےن ڈاقہن یک تنحم ےک رمث ڈےھکی ںیہ ‘‘ ۱
اڈٹ اور امسچ ےک ڈرایمن بڑا  طوبظ رہتش وہپا ۔ے ذمہت ،ایسشت،اعم رش ٹ
اور تشیعم ےس امسچ اتمرث وہپا ۔ے اور امسچ ےس اڈٹ سج رطچ اعمرشے  ںی
دبتز ون اک لمع بڑابڑ اجری راتہ ۔ے ایس رطچ اڈٹ ےک وموضاعٹ ،اُولسٹ اور اقمدص
یھب دبےتل رےتہ ںیہ امسیج انقالٹ،اانصف اڈٹ  ںی یھب امہ دبتز ون اک ومحت پٹنا راہ
۔ے انسان یک ڈایلخ ردنیگ یک فلتخم ایفیکٹ،امسیج ردنیگ ےک فلتخم روٹ،اعمرشیت
واقثیتف ردنیگ ےک فلتخم رپگ،اعمیش ،اقبطیت اور ایسیس رحتںیکی اور اُن رحتوکین ےس
اتمرث وہےن وایل انسان یک ومجمیع ردنیگ فلتخم اانصف اڈٹ اک ہشیمہ وموضع ر۔ے ںیہ
ادمح دنمی نایمس ےتھکل ںیہ :
’’امسچ ےس اڈٹ اکرہتش یہ الص زیچ ۔ے سج اڈبی وک ان
روتشن اک اڈراک  ںیہ ریمے ایخل  ںی اس اک اڈٹ اور نف ےب
ینعم ۔ے‘‘ ۲
پ
ینب ونع انسان ےک رتایقیت رف  ںی ڈاہیٹ پا اگون وہ ہلی کڑی ۔ے سج  ںی
انسان ےن رگوہ  ںی رےنہ ےک ساھت ساھت رویٹ ،ڑپکا اور راکن ےک دنبوتسب اک رنہ اھکیس
اور ںیہی ےس حیص ونعمن  ںی اعمرشیت ردنیگ اک ا اغر وہپا ۔ے ڈاین ےک رپاڈہ رت ولگ ا چ
یھب اگون  ںی ا پاڈ ںیہ چس وت ہی ۔ے ہک اگون یسک یھب کلم ےک ےئل ربڑھ یک ڈہی ۔ے
وصخاصً دنہواتسین امسچ  ںی اگون وک بڑی اتیمہ احلص ۔ے دنہواتسین ذہتبی اور

اقثتف ےک ااہفم و میہفت  ںی اگون اک اطم ہع پازگری یہـ ہی یھب اپک تقیقح ۔ے ہک ارڈو
رعشواڈٹ  ںی ڈیہی ردنیگ یک اکعیس وخٹ ےس وخٹ رت ادنار  ںی یک یئگ ۔ے اور ارڈو
اردوررسیچرجلن،ونجری-وجن2017

ااسفہن اگنری  ںی اس رطف اخض وتہج ڈی یئگ ۔ے وسیبںی دصی اک وسرچ ولطع وہےت
یہ ارڈو ااسفےن بڑق راتفری ےس اینپ زنمںیل ےط رکےت ےئگ اپک اجبت اجسڈ دیحر
دلیرم اور اس ےک ریپو اکر قشع و تبحم ،قرپاین و ااثیر اور اجالیق ادقار یک پاںیت رکےت
ر۔ے ،ینعی ان اک راحجن روامتین یک رطف اھت وت ڈورسی اجبت یشنم رپمی دنچ ےن اس راہ
ےس ارحناف رکےک تقیقح اگنری یک اینبڈ ڈایل ان ڈوونن ااسفونن اگنرون یک تیثیح
ڈنسنان یک یس ۔ے یشنم رپمی دنچ ارڈو ےک وہ ےلہپ ااسفہن اگنر ںیہ وھنجن ےن ڈاہیٹ اور
واہن یک ردنیگ وک اےنپ ااسفونن اک وموضع انبپا اور ڈیہی ردنیگ یک یقیقح وصتری شیپ یک وج
ڈرالص ارڈو اڈٹ  ںی اپک ےئن پاٹ اک ا اغر ۔ے وہ اگون ےک احالٹ واسملئ ےس ایھچ
رطچ وافق ےھت ،وصخاصً اسکونن رپ وہےن واےل اظممل وک اپہون ےن تہب قربی ےس
ڈاھکی اھت رپورسیف رمق رسیئ ان ےک پارے  ںی ررطمقار ںیہ:
’’ رپمی دنچ ےلہپ اڈبی ںیہ وھنجن ےن دنہواتسین اگون ےک اسکونن ،تیھک
،مرڈورون اور ہرونجین یک تمظع اور انساین ونار وک اھجمس ان ےک ےئل اڈٹ ےک اشکڈہ
ڈروارے وھکےل ،ا ںیھ ریہو انبرک ،ان ےک ڈ ُھک سکھ یک اگ اھت انس رک ارڈو ےک ااسفونی اڈٹ
وک یئن ووتعسن اور اپک ےئن ااسحس امجل ےس ا انش ایک ‘‘ ۳
دیس ونار میظع ان ےک ڈیہی ااسفونن ےک قلعتموین ےتھکل ںیہ:
’’رپمی دنچ ےن شت ےس ےلہپ ڈاہییت ردنیگ ےک اتنگن ولئسمن
وک اےنپ ااسفونن ےک ڈرہعی ڑپےھ ےھکل ولوگن یک ردنیگ ےس قر بی
ایک ےلہپ لہپ ولوگن ےن ڈاہییت ردنیگ وک اےنپ کلم یک ردنیگ اک ہصح
انھجمس رشوع ایک اور ایس ااسحس ےن رہتف رہتف ڈاہییت ردنیگ اور اس
ردنیگ ےک وھچےٹ بڑے ولئسمن وک ایسیس اڈراک یک اینبڈ انب
ڈپا اہین پک ہک اٹ امہری ساری وقیم اور ایسیس رحتوکین اک پار
ڈاہییت اور اس یک ردنیگ ےس دنباھ وہا رظن ا ےن اگل ‘‘ ۴
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رپمی دنچ ےن اےنپ ااسفونن  ںی ڈیہی ردنیگ وک سج ادنار ےس شیپ ایک۔ے اس ےس
ان یک ڈیہی ردنیگ ےک قلعتم یرہے اشمدہے یک نسادنیہ وہیت ۔ے وہ اسکن
،مرڈور،اہمک  اورردنیمار وریغہ ےس واہتسب فلتخم وقبطن ےک ولوگن یک وخویبن اور
اخویمن ےس فرف ا انش یہ  ںیہ ےھت ہکلب ان یک ڈینہ اُونھجلن اور وخاایشہٹ وریغہ وک یھب
پ
وخٹ ےتھجمس ےھت ’ےب رغض نسحم‘  ںی رپمی دنچ ےن ہلی رمہبت دنہواتسن یک ڈیہی
ردنیگ ےک اانملک اموحل وک ےنٹیمس یک وکشش یک ۔ے ہی وہ ڈور اھت حت ردنیماری اک ہبلغ
اےنپ ابشٹ رپ اھت اوراسکونن رپ ان ےک اظممل بڑےتھ یہ اج ر۔ے ےھت اس ااسفےن  ںی

ڈاہییت اعمرشے ےک ا ہنیئ ڈار وہےت ںیہ ‘‘ ۶
ڈاہیٹ ےک قلعت ےس امظع رکویی ےک اہین وصخاصً وییپ ےک وپریب عالوقن یک
ردنیگ اےنپ لمکم جڈواخل ےک ساھت ولجہ رگ۔ے ’انقالٹ‘’ااصنف ‘’ رپمی یک وچرپان اور
ونکل وریغہ ان ےک ڈیہی ردنیگ ےس قلعتم وہ ااسفےن ںیہ ک   ںی ڈاہیٹ ردنیگ یک رھب
وپر اکعیس یک یئگ ۔ے ااسفہن’ انقالٹ ‘ ان ےک ڈیہی ااسفونن  ںی اپک امنپان تیثیح
رکھنا ۔ے اس ااسفےن  ںی ڈاہیٹ  ںی ا ےن وایل دبتز ون ےس دیپا وہےن واےل ےئن
ےئن اسملئ وک شیپ رکےن یک اکایمٹ وکشش یک ۔ے اس ااسفےن  ںی دبتیلی ےک اس

اسکن تخت ھگنس اور اس یک ویبی یک رغبت اور ااصحتسل رھبی ردنیگ یک وجوصترییشک یک
یئگ ۔ے وہ بڑی ڈل رخاس ۔ے سج رنہ ودنی ےس یشنم رپمی دنچ ےن ڈیہی ردنیگ وک اےنپ

ںیہ اس ےک دعباسکن نک احالٹ ےس ڈورار وہپا ۔ے اس اک ادنارہ ان رطسون ےس اگلپا

ااسفونن  ںی شیپ ۔ے ایک اس یک ریظن  ںیہ یتلم ’پااکن ردنیمار‘’وخن دیفس‘’وپس یک

اجپا ۔ے:

راٹ‘’

’پاپایج اک وھبگ ‘ ’اخہن ڈاامڈ‘’ قرپاین‘’ ا ایشن ‘’ بڑپاڈ‘’ ادنھیر‘’ اجسن تگھب’

’’رسامہی ڈارون ےن رشوع  ںی ان وک قرض ڈپا ،اور رھپ وسڈ ڈر وسڈ ےک اجل
 ںی اسنھپ رک راکپاٹ اور اجدیئاڈ بنالمرکاڈی،اور وخڈ یہ رخپڈ رک امکل نب  ےھٹی ‘‘ ۷
ااسفہن ’ااصنف‘  ںی طحق  ںی مٹنال مٹٹی (رکڈار) اےنپ وچبن اک ٹیپ رھبےن ےک

وپر اکعیس یک یئگ ۔ے رپمی دنچیہ یک رطچ یئک امہ ااسفہن اگنر ںیہ وھنجن ےن ڈیہی ردنیگ

ےئل اہمک  ےس قرض ےنیل اجپا ۔ے نکیل اس ےکپاس رگوی رےنھک ےک ےئل ھچک  ںیہ اھتوہ

ےک اب ے وگوشن وک ُااجرگ ایک ۔ے اہجن پک رپمی دنچ یک رظن  ںیہ اجیکس رمق رسیئ ےتھکل

ااجتل رکپا ۔ے نکیل اہمک  رپ اس اک ارث  ںیہ وہپا انچہچن وہ امویس وہ رک اخیل اہھت یہ رھگ

ںیہ :

ولاتٹ ۔ے اس ایسق  ںی ااسفہن اگنر رمق رطار ۔ے:

نفک ‘وریغہ اس ےلسلس ےک امہ ااسفےن ںیہ ک   ںی ڈاہیٹ یک ردنیگ ےک اسملئ یک رھب

’’میظع رکویی ،لیہس میظع ا پاڈی اور یلع ابعس ینیسح یک
اہکوینن  ںی اگون اور رہش یک ر دنیگ ےک ضعب اب ے رےتش اور وگےش
یھب ےتلم ںیہ وج رپمی دنچ یک اہکوینن  ںی رظن  ںیہ ا ےت‘‘ ۵
دسرنش ےن ڈیہی ردنیگ ےس قلعتم ےلچن ےقبط ےس واہتسب ولوگن یک وصتری یشک
بڑی اکنفری ےس یک ۔ے اپہون ےن رپمی دنچ یک دیلقت یھب یک ۔ے اور اس  ںی ےئن
رجتپاٹ یھب شیپ ےئک ںیہ یہی وہج ۔ے ہک ان ےک ااسفےن رپمی دنچ ےس رفنمڈ ںیہ
’مرڈور‘’وصمر‘’اوردصاےئ رگجرخاس اس یک رتہبنی منال ںیہ ااسفہن ’مرڈور ‘ ںی
اپک اب ے رغبی اکنٹ لم مرڈور ولک یک اہکین شیپ یک یئگ ۔ے وج ایگرہ روےپ رار ا ےن
اموہار رپ اکم رکپا ۔ے نکیل اخدنان رار افراڈ رپ لمتشم وہےن یک وہج ےس ورورپاٹ ِردنیگ

یک افکلت  ںیہ رک پاپا ااسفہن ’’وصمر‘‘  ںی وت رجگی وکرک واوچھت ےک بڑٹ وک وھکےنل

ےک ےئل اپاچ اک اپک ڈاپا یھب بیصن  ںیہ وہپا رغیبی یک ہی اانملیک ہن فرف اانملیک ۔ے
ہکلب ایحٹ انساین ےک ساےنم اپک وساہیل نسان ۔ے اےنپ ااسفونن ےک وموضاعٹ ےک
پارے  ںی وہ وین ےتھکل ںیہ:
’’حت ڈل رپ وچٹ یگل پاڈل یسک اظنرے ےس اتمرث وہا وت
 ںی ااسفےن ےنھکل پٹٹھ اجپا وہن ہی وصرٹ رہش ےس رپاڈہ حت
 ںی یھبک ڈاہیٹ  ںی راتہ وہن بت
شیپ ا یت ۔ے رسزبس اہلہلےت تیھک ،ڈرپا اک انکرہ اور ڈاہیویتن یک وم ردنیگ
ریمے ڈل رپاخض ارثرکیت ۔ے انچہچن یہی وہج ۔ے ہک ریمے ااسفےن رپاڈہرت
اردوررسیچرجلن،ونجری-وجن2017

اعمل  ںی اول اگون ےک امتم تیھک ایلھکن ابتہ وہےت ںیہ رھپ واہن دنلب امعرںیت ڑھکی وہیت

’’ وج ھچک ےھجم انہک اھت  ںی ہہک اکچ ،ا ےگ اہمتری رمیض رامہن پارک ۔ے اب ے
 ںی رگوی رےھک ریغب وک ی روہیپ ہن ڈے اگ مٹٹی ےن تہب وخساادںی ںیک نکیل اپک ڈہعف

ایگ ڈنی یک رپان ےس وج  ںیہ لکن ایگ وت رھپ اںوھن ےن اہن ہن یک امویس وہرک مٹٹی اےنپ
رھگ واسپ وہا اس ےک ےچب وھبک ےک امرے ڑتٹ ر۔ے ےھت مٹٹی وک ڈھکی رک شت اس یک
رطف ڈور ڑپے نکیل مٹٹی ےک پاس ایک اھت وج ان یک مکش رپوری رکپا ‘‘ ۸
میظع رکویی ےن اگون  ںی وم وجڈ فروسڈہ رمس ورواچ یک رطف ہن فرف وتہج
ڈال ی ۔ے ہکلب ان ےک جالف ا وار یھب دنلب رکےن یک وکشش یک ۔ے یلع ابعس ینیسح ےن
یھب اس روابت وک ا ےگ بڑاھےن  ںی امنپا ن رکڈار اڈا ایک۔ے رپمی دنچ وک اہجن ڈاہیٹ
ےس ڈیل تبحم یھت وںیہ یلع ابعس ینیسح وک یھب ڈاہیٹ یہ یک اضفون  ںی وکسن اتلم اھت
ان ےک اہین ڈاہییت ردنیگ اےنپ لمکم جڈواخل ےک ساھت ولجہ رگ۔ے ااسفہن نفک
،اقمہلب،اگیبر،وگاگنہری،ااقتنم ،ہلیم وھگیتم،ونروپار،ا  ی یس اسی ،پالگ،یجنک
اوراہرحپت وریغہ ڈیہی اموحل یک اکعیس رکےت ںیہ ااسفہن ’اقمہلب ‘  ںی یلع ابعس ینیسح
ےن اسکونن رپ وہےن واےل ااصحتسل وک وموضع انبپا ۔ے اس ڈور  ںی اسکونن رپ ےسیک
ےسیک اظممل وہےت ےھت ردنیمار سک رطچ ربڑڈیتس اگلن ووصل رکےت ےھت اس ےک قلعتم
وہ ےتھکل ںیہ :
’’ وساھک ڑپے ،پڈپان رراعت اھک اجںیئ ،اگےئ لیب پک اجںیئ ،اھتیل کپورا
رگوی رانھک ڑپے نکیل اگلن وقت رپ انچنہپ وروری شت اک م رک سکپے ےھت نکیل ہی قرض
اُڈاھر ےل رک یسک ہن یسکرطچ شت ےس ےلہپ وہ اجپا الدبُی اھت ‘ ۹
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ااسفہن ’’ا  ی یس اسی‘‘  ںی یلع ابعس ینیسح ےن ڈاہیٹ ےک دبےتل وہےئ مپطر

دنچ اک امشر ارڈو ےک امہ ااسفہن اگنرون  ںی وہپا ۔ے اپہون ےن ڈیہی ردنیگ وصخاصً ریمشک یک

پاےم وک شیپ ایک۔ے ہی ااسفہن ڈاہیٹ ےس ان یک یرہی واتیفق اک اضنم ۔ے اس
ااسفےن اک رمکڑی رکڈار ’ودیح‘ ۔ے وج اگون  ںی دیپا وہ ا اور اینپ ناتیلب یک وہج ےس ا  ی

ڈیہی ردنیگ اور واہن ےک اموحل وک اےنپ ااسفونن  ںی وموضع انبپا ۔ے’ ادناھ رتھچیتپ‘’
ا یگن‘’ اھگیٹ‘’ اپک ڈن‘’ وتہشٹ اک ڈرحت‘’ امہر ٖنف ‘’ان ڈاپا ‘ تگھب رام‘’ عمش ےک

یس اسی  ںی اج پا ۔ے اس ےک قلعتم وہوین ےتھکل ںیہ:

ساےنم اور’ ردنیگ ےک ومر‘ رپ وریغہ وہ ااسفےن ںیہ ک   ںی ڈیہی ردنیگ یک اکعیس یک یئگ
۔ے رکنش دنچ ےن اسکونن یک رغبت اورولفمک ااحلیل یک ایھچ وصتری ’’وتہشٹ ےک

’’ودیح اک ا  ی یس اسی  ںی اجپا پا لکل ڈاپا یک ڈنی یھت اپک
رغبی ڈاہییت ردنیمار اک ڑلاک وج ایگرہ بڑس ےک نس پک اپک وھچےٹ
رصتخم ،گنت ےچک راکن  ںی پال وہ وج اگون ےک ڑلوکن ےک ساھت یلگ

ڈرحت‘‘  ںی شیپ یک ۔ے رکنش دنچ ےتھکل ںیہ :
’’ہر اسکن اک رھگ ااسی یہ وہپا ۔ے ایس  ںی اس ےک پال ےچب

ڈپڈا ،ڈبکی ،ڑیگی اور ا ھک وچمیل ےنلیھک  ںی اگل راہ وہ سج ےن اریہو ن
،امچرون اور وکےیلون ےک ڑلوکن ےک ساھت ہر بڑے ےس بڑے

رےتہ ےھت ،ایس  ںی وہ یھب راتہ اھت ایس  ںی اس ےک لیب رےتہ ےھت
،ڑیھب رکبپان ہرارون ساولن ےس وہ ایس رطچ راتہجال ا راہ اھت ۱۲

ڈرحت رپ ڑچھ اجےن اورےپھچ ےنھٹیب  ںی اہمرٹ احلص وہ سج ےن
پھنٹ
ساٹ بڑس یک رمع ےس اگںیئ سٹن وخڈڈو ی وہن اور ان اک وگبڑ

ایحٹ اﷲ ااصنری ےن اےنپ ااسفونن  ںی رتشیب اےنپ دہع ےک احالٹ و اموحل وک

اہبریک ردنیگ وک ااسفونن اک وموضع انبپا ان ےک ااسفونن یک اپک وخیب ہی ۔ے ہک وھچےٹ

شیپ ایک ۔ے ان  ںی ڈیہی ردنیگ ےک اسملئ یھب سالم ںیہ ایحٹ اﷲ ااصنری ےن
رغبت و افالس  ںی ردنیگ رسب رکےن واےل ڈاہیوتن یک مسلالٹ اور ان ےک ااصحتسل ےک
وااعقٹ وک بڑے ومرث ادنار  ںی شیپ ایک ۔ے ’ا رخی وکشش‘ اس ےلسلس یک رتہبنی منال
۔ے اےکس ساھت ساھت’زمکور وپڈا ‘’ ڈاھ ی ریس ا پا‘‘ رھبے پارار  ںی ‘’ ہتسکش کنگورے

ےس وھچےٹ ےلئسم وک ںیہنج ڈورسے اکنفر رظنادنار رکےت ںیہ ان یہ اسملئ وک اد رظن

‘‘ وریغہ امہ ااسفےن ںیہ ک   ںی ڈاہیٹ ےک فلتخم ولہپون اور اسملئ وک ااج رگ ایک

رےتھک وہےئ اس رطچ ایبن رکےت ںیہ ہک ناری ےک ڈنہ  ںی اس اک لمکم شقن ارھبےن
اتگل ۔ے ’االو’ےنیج ےک ےئل ’ ادنھیرے  ںی اپک رکن‘اس ےلسلس ےک امہ ااسفےن ںیہ

۔ے ’ ا رخی وکشش ‘‘ ایحٹ اﷲ ااصنری اک اپک اکایمٹ اور سااکہر ااسفہن ۔ے اس

اےنپ اہھت ےس ااھٹپاوہ ‘‘ ۱۰

پ
لیہس میظع ا پاڈی اک پا م اس احل ظ ےس رفنمڈ ۔ے ہک اپہون ےن ہلی پار وصہب

ااسفہن ’’ ےنیج ےک ےئل ‘‘ اک رمکڑی رکڈار وگبڑڈنھ ۔ے وج ادتباء  ںی ردنیمارون ےک

ملظ ومتس اک اکشر نب اجپا ۔ے نکیل ا رخ  ںی وہ پایغ وہ اجپا ۔ے ’’ ےنیج ےک ےئل رمپا یھب وہ
اگ‘ ‘لمکم ااسفہن ڈاہییت رظنم وک ڈاھکپا ۔ے اور اسکن یک ردن یگ ےس قلعتم فلتخم اسملئ وک

ااسفےن  ںی اگون اور رہش واہیٹ ڈوونن ےک انمرظ شیپ ےئک ےئگ ںیہ اس  ںی ںیہک
رغبت یک اانملک وصتری یتلم ۔ے وت ںیہک اخیگن وٹبارے رپ رو ین ڈایل یئگ ۔ے لیلخ
چ
ارل مٰن ایمظع اک ایخل ۔ے
’’سج ااسفےن ےن ایحٹ اﷲ ااصنری وک دقاول ااسفہن اگنر

ااجرگ رکپا ۔ے ’االو‘  ںی لیہس میظع ا پاڈی ےن ردنیمار اور وٹپاری ےک ملظ ےک ساھت
ساھت اسکونن ےک ڈولن  ںی ملظ ےک جالف ا وار اُاھٹےن اک جڈہب دیبار رکےن یک وکشش
یک ۔ے ’ ادنھیرے  ںی اپک رکن‘  ںی اگون  ںی وہےن واےل اسفڈاٹ وک وموضع

ان ےک ااسفونن اک ونیکس وعیس ۔ے ،سج  ںی ڈاہیٹ اور رہشی ردنیگ ےک وموضاعٹ اور

انبپا ایگ۔ے ان ےک ااسفونن ےک قلعتم رپورسیف واہٹ ارشیف ےتھکل ںیہ :

اسملئ سالم ںیہ وہ یسک رحتپک پا رظنہی ےک پادنب  ںیہ ’اکےل اصحت ‘‘وکلپن

’’ان ےک ااسفونن  ںی ڈاہیٹ اک اموحل اینپ امتم رت زجایئٹ

انبپا ،وہ ا رخی وکشش ۔ے‘‘ ۱۳
اودنپر پاھت اکش ےن یھب ارڈو ااسفہن اگنری ےک فلتخم اڈوار وک ڈاھکی ۔ے انچہچن

‘‘ڈایچ‘ وریغہان ےک ڈاہیٹ رپ ینبم ااسفےن ۔ے

ےک ساھت ولجہ نگف ۔ے اریم وصخاصً ردنیمار ےک اھٹٹ پاٹ ،ان

رادنجر ھگنس دیبی ےک ااسفونن اک سپ رظنم رہشی اور ڈیہی ڈوونن ردنیگ ںیہ ان
ےک ےلہپ ااسفونی ومجمےع ’ڈاہن وڈام ‘‘ ےک رتشیب ااسفےن منال’’وھبال‘’ نم یک نم  ںی ‘’

ااسفونن  ںی ےنٹیمس یک وکشش یک ۔ے ‘‘ ۱۱

وھچرکی یک ولٹ ’،پالڈان ‘’ نمھچل‘’ اور’ ومٹ اک رار ‘وریغہ  ںی ڈیہی ردنیگ اور واہن

یک تنکمت ،ان یک اپا اور ان ےک وھکےلھک نپ وک ااہتن ی اکنف راہن وطار رپ
اس ےک دعب رتیق دنسپ رحتپک اپک نیب االوقایم رحتپک یک لکش  ںی ومنڈار وہ ی
سج ےک ارثاٹ فلتخم رپاونن ےک اڈٹ رپ ڑپے رریاس رحتپک ےک ِارث وج ارثاٹ رمبت

ےک انمرظ وک ااجرگ رکےت ںیہ ااسفہن’ نم یک نم  ںی ‘ اگون ےک اپک صخش امڈوھ یک
انساتین ےس ربلبڑ ردنیگ وکااجرگایک ۔ے اس ااسفےن  ںی ڈاہیویتن یک ساڈہ ردنیگ اور ان

وہےئ وہ وایعق اپک یئن ڈاین اک وخاٹ ڈاھکےت ںیہ اٹ ڈانھکی ہی ۔ے ہک رتیق دنسپ رحتپک

یک گنت رظنی اور واہن ےک فروسڈہ امسیج ڈاھےچن یک رطف اسارہ ایک ۔ے امڈوھ حت اپک
ویبہ یک ادڈ رکپا ۔ے وت امسچ اور بڑاڈری واےل اےس بڑی رظن ےس ڈےتھکی ںیہ اس تیفیک رپ

ےس واہتسب نک نک ااسفہن اگنرون ےن ڈیہی ردنیگ اور واہن ےک اسملئ وک اےنپ ااسفونن اک
وموضع انبپا ۔ے اس نمض  ںی رکنش دنچ،ایحٹ اﷲ ااصنری ،اودنپر پاھت اکش
،رادنجر ھگنس دیبی،ارتخاورونیی ،ادمح دنمی نایمس اور ڈویدنر ایتسر ناپل ڈرک ںیہ رکنش
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’’گالٹ گڑھ  ںی اپک ویبہ اوبمر ریتہ یھت اس ےک اخو دن
ُرایل وک رمے ساھت سال ےک قربی وہےئ ےھت ایس رور ےس ےب

‘پاس وریغہ یھب سالم ںیہ اس ےک عالوہ ایغٹ ادمح دگی ،رام لعل اور ساجڈ ردیش
وریغہ ےن یھب اےنپ ااسفونن  ںی ڈیہی اسملئ وکشیپ ایک۔ے
احلص وگتفگ ہی ۔ے ہک ارڈو ااسفہن اگنرون ےن رقتابیً ہر ڈور  ںی ڈاہیٹ اور

راری اینپ زعٹ وک اھبنسےل یھٹیب یھت ارگ اےس امسچ ےک احل رپوھچر
ڈپا اجپا وت ےب راری بک یک ابتہ بڑپاڈ وہیکچ وہیت امڈوھ وک اس یک

ڈاہیٹ ےس ڑجے فلتخم اسملئ وک اےنپ ااسفونن  ںی ہن فرف شیپ ایک ۔ے ہکلب ان وک

ادڈ رکپا ڈھکی رک ولگ یئک رطچ ےک اتہبن اگلےت رطچ رطچ یک

لح رکےن یک دتاریب یھب شیپ یک ںیہ

پاںیت انب رک وم امڈوھ اور دببیصن ویبہ وک دبپام رکےت امسچ  ںی
اینت ڈپا اہکن ہک سج زیچ وک وہ وخڈ ڈےنی ےس اچکچہیت ۔ے اےنپ یسک فرڈ

ا  ؛وگبےل(ااسفونی ومجمہع) ادمح دنمینایمسا اغر مظن ہبتکمارڈو الوہر ۱۹۴۱

وک ڈےتی ڈےھکی ‘‘ ۱۴

۲ ادمح دنمینایمس ،ارڈو ااسفےن ےک اسملئ وقنس الوہر امشرہ ض ۱۱۰

ا رڈو ااسفےن  ںی اہبر یک ڈیہی ردنیگ وک شیپ رکےن واولن  ںی لیہس میظع
ا پاڈی ےک دعب ارتخ اورونیی اک پام امہ ۔ے اںوھن ےن ڈیہی ردنیگ وک قربی ےس ڈاھکی۔ے
اور اےس بڑی راپکڈیتس ےس شیپ ایک ۔ے ااسفہن ’’لیب اگری‘‘ ںی ڈیہی اسملئ وک شیپ ایک

ایگ ۔ے اس اک رمکڑی رکڈار وماتی اپک اسکن ۔ے اس یک ردنیگ دگنتیتس  ںی ذگریت

اتکایبٹ؛

۳ ؛ارڈو اڈٹ  ںی وسیبںی دصی اک ااسفونی اڈٹ رمقرسیئ ض ۴۶۸
۴ ؛این ااسفہن دیس ونار میظع ،ض ۱۹
۵؛ ارڈو اڈٹ  ںی وسیبںی دصی اک ااسفونی اڈٹ رمقرسیئ ض ۳۵
۶ ؛ ارڈو ااسفہن رتیق دنسپ رحتپک ےس لبق رپورسیف ریغص افرامیہ ض ۹۲؛

۔ے ارتخاورونیی ےن’ وماتی‘ ےک ڈرہعی دنہواتسین اسکن یک ردنیگ اک احل ایبن رکےن یک

۷ ؛ ارڈو ااسفہن رتیق دنسپ رحتپک ےس لبق رپورسیف ریغص افرامیہ ض ۸۴

وکشش یک ۔ے

۸ ؛ارڈو ااسفہن  ںی تقیقح اگنری ڈارٹک روقن اہجن مگیب ض ۱۰۶
۹ ارڈو ااسفہن رتیق دنسپ رحتپک ےس لبق رپورسیف ریغص فرامیہ ض ۹۴

ادمح دنمی نایمس ےک رپاڈہ رت ااسفےن ڈیہی وموضاعٹ و اسملئ رپ ینبم ںیہ اںوھ ن
ےن اےنپ ااسفونن  ںی ہن فرف امسپدنہ اقبطٹ یک دباحیل وک ایبن ایک ۔ے ہکلب ان

۱۰ امندنئہ رصتخم ااسفےن رمہبت دمحم طاہر افرویق ض ۲۷

ولظمومن وک ردنیگ ےس ڑلےن اک وحہلص یھب اشخب ۔ے ان ےک ااسفونن  ںی ’ رسیئ
اخہن‘’ ادمحلﷲ ‘’امیس لگ پاون‘نیب‘ےب گناہ‘پاپا ونر ‘ ’’وجپا‘ وریغہ ڈاہیٹ ےس قلعتم ان
ےک دمعہ ااسفےن ںیہ ااسفہن ’وجپا‘ ردنیمارون ےک ملظ و ربج یک اہکین ۔ے اس اک رمکڑی
رکڈار’ رکومن ‘ ےلچن ےقبط ےس قلعت رکھنا ۔ے وہ اینپ روب احیل وک دبےنل  ںی اکایمٹ وہپا

۱۱ اہبر ےک دنچ پاومر ارڈو ااسفہن اگنر رمہبت ڈارٹک راہعب اتشمق ض ۱۸
۱۲ ؛ومجمہع اپک رگاج اپک دنخن ااسفہن وتہشٹ ےک ڈرحت ض ۱۶۲
۱۳ ؛؛ارڈو  ںی رتیق دنسپ رحتپک لیلخ ارلچمان ایمظع ض ۱۸۳

۔ے’ ڈویدنرایتسر‘ یھب اپک وبقمل ااسفہن اگنر ںیہ ’ہی ا ڈیم ہی لیب ‘الل ڈرھیت ‘ ’لین

۱۴ ؛ ڈاہن وڈام رادنجر ھگنس دیبی ض ۴۱
٭٭٭٭٭٭

اگےئ ‘ وریغہ  ںی اںوھن ےن دنہواتسین ڈاہیٹ یک رتہبنی اکعیس ۔ے
۱۹۴۷ ء  ںی امہرا کلم ا راڈ وہا وت اس ےک ساھت یہ احالٹ وااعقٹ  ںی یھب
دبتیلی روامنء وہ ی ںیہ نکیل رپمی دنچ ےک شیپ رکڈہ ڈیہی اسملئ ا راڈی ےک دعب یھب
وموجڈ ےھت انچہچناس دہع ےک ااسفہن اگنرون ےن ا ںیھ اےنپ ااسفونن  ںی ہگج ڈی ان
ااسفہن اگنرون  ںی وخاہج ادمح ابعس ،نایض دبع ااتسلر،ولببت ھگنس ،رسدنیر رپاکس
،وجدنگرپال  ،نیعم ادلنی انیج بڑے‘’وریغہ سالم ںیہ وخاہج ادمح ابعس ےن ’پڈی‘
نایض دبعااتسلر ےن ’پٹٹنل اک ہٹنھگ‘’امنکل‘’اور ’الہل اام م شخب‘’ ولببت ھگنس ےن ’’ینلھچ
ےک یہر ‘‘ رسدنیر رپاکس ےن ’وجباک‘’احور احل اجری‘‘ اوروجدنگر پال ےن ’’پار ڈپڈ‘’
وخراک‘’ انمتاک ڈورسا دقم‘ وریغہ ااسفونن  ںی ڈیہی ردنیگ یک اکعیس یک ںیہ اور یھب یئک
چ
ااسفہن اگنر ںیہ ک  ےک اہین ڈیہی ردنیگ یک ھلکنان یتلم ںیہ رام دنن سارگ اک ااسفہن’
اھبگ ان بڑڈہ فروس ےس‘’ اابقل ک نی اک ’’وکلپن ےس رپرے پک ‘’ اتشمق رمق اک‘’ وہل
اور یٹم ‘’ رمرا اڈبی اک ‘’ ااجنین راوہن اک اسمفر ‘ دمحم اشنمڈ ےک ااسفےن ’یچک یکپ ربقںی
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