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 ���رف

اردو �ے ����د اور ����� �� و �ہ�ے �� ����ہ 	�و�� ���� 
 ��ان �ے   �# ��ا+� ��ں ہ#��۔ ٢'١٩$#�"�  !�٢� 	��ا

اد�� 	��ا ہ#�ے۔ �2 ��ں 1ہ�ر $�0�ان ��ں �/� $��#ر �.�اء اور 
34�� �16د: �� ��9�8 1ہ8 ��1� و 7�1 ہے۔ 6پ �ے $�$� �34 
�3@�: ا+>� اد1� ذوق ر�>�ے =>ے ا$>#ں $ے ہ� 	�و�� ���� 

ء ��ں �3ٹD �1986� =#2ہ ����: �� B"� �$�2ول ��وا��۔ 
ڈ��Nرٹ�Mٹ ��ں K1�J�G 8�@�ٹ�: 0���ت �G ا$��م د�ں۔ 2"@ہ 

� Pا���@ہ �� ا� QR�4 :�Sڈ: �� ڈ Tا� �	ے G �ٹGر#�$#
��$ے �ے ��ے �@� QM�� S�� ���Xہ، ز$�S� �ے U=�G $ہ د��ے 
� ��$ے Gے �R�Y رہ�ں۔�	 �"G ے� 


 اد����  

 ����ہ وا�� �2$ے 	ہG �$�Zے $�م �ے 1��� ��ں ا�1�اء

 �ے =�ر�\ و درس Gے 4�J�8 �� ا��Gد ���� 	�و��

 ���Gر: ��ں 1.� 	>� اور رہ�ں وا�31ہ Gے �."ے

 �ہ�ت وہ ہ� ��ں �D� :�M ����۔ ا�0��ر �[ز�8

QR�4 ں ��$ے�ب ���ں ����1ہ8 2# رہ D� ں#S#� #� 

QR�4 �=#ٹ� 1ہ8 $ے ا$ہ#ں ہے۔ ہ#<+ �M� ں�� �.� 

 �3� 	ہ�ے Gے ���� 	�و�� ���۔ 6_�ز �� ����: و

 $ہ�ں 1��ن Gے $`ا�8 ا=�� �# �1B2ت $3#ا$� $ے ����ہ

 ا$#�>ے ا��1B2 #� Pت اور ظا��� $ے ا$ہ#ں =>�۔ ���



b�.= ں�ه �� اور 0#اہ� ا$�، ا$�3$� ��ں ا���ظ �Gدہ �� $�1

د��۔ روپ �� �.� �# ا$@�ر  

 


�����( �����ہ �� ) 

ُان �ے 	ہ�ے ��M#�ے "0#�"#“ ��ں ا�P $#2#ان 

دو��`ہ �ے �#خ و ���1B2 fت �� اeہ�ر ہے، 2\ 

�ے د�"�+ے ��ں ا$ہ#ں $ے =���K 1>� ��� ‘�2 ہ#�ے 

Gے +��� ہ#�� ہ#ا $ے 	>#ل �# +#�� =>� =# �#0"# 

�ا ہ#�� =>�۔’ ُان �� ����: ��ں روا�G 8ے ا$@�ر �	

اور �i1وت �h$ �<1 6=� ہے، ا$ہ#ں $ے ا	�� ����: 
��ں ��R $�زj �ے �1B2ت �� =�9و�� ��1��ں اور ُاس 

 �ے ُد�U اور ��ب �# $Mh#ں ��ں ڈه�7۔


 �� ���ر��� 

	�و�� ���� �� ����: �� �K#ر lXm ا�k�� P ہے 

8’’، #2 �����ت �ے ا$f ا$f ��ں �Gا�8 ��=� "K�‘‘

�3K#س ہ#=� ہے، �1@ہ ا�S �ہ �ہ� �2�ے �ہ �K"8 �ے 



i1�� �ہ 	#ر: �����ت ہ� اده#ر: ہے، =# 1ے �2 $ہ 
 �ًR#90 ،ت�X���= �� ���� و���	8 "K� �۔ اور �ہ�S#ہ
 ،8������: �� وہ �K#ر ہے 2\ �ے �Sد اس �� �3$
G�34�8، ا$�3$�8، =�ہ���، ��ب و �[ل، �34 و 
ر�����، �1B2=�8 و_��ہ 6�h$ ���#<S=� ہے۔ ا$ہ#ں $ے 
 ����: �ے D��� U=�G U=�G $#�3� 1>� ��۔

 �����ے

�Gل �ے ��Rہ ��ں ان �ے +�ر ��M#�ے �#0"#،  18
��1گ، 0#د�[�� اور ا$@�ر ���o ہ#�ے۔R 

 ا��ازات

 �4�R �MG�Y D��$ �M4ا ��G�	�G �� :���� �� ان
$ے ��، ان �� 1��� ��q���4�R �MG�Y : �ے 
ر��Gے ��ں ہ� ���o ہ#=� رہ� ہے۔ ان �� ����ت ��ِہ 

=�Mم 1994 ء ��ں ���h ��م 	� 6��۔ 1985 ��ں ا$>�ں 

 ��� اY"�ل ا�#ارڈ اور 1986 ��ں �# ا�\ 6MK� ڈا�ٹ�

 s�m �M4ا s�m #� [وہ ان�ا�\ ا�#ارڈ �[۔ اس �ے 

ا$ٹ�$�Q�q ا�#ارڈ اور ��P �ے وY�o ا�#ارڈ "	�ا�ڈ 6ف 

	��mر��\“ Gے 1>� $#ازا S��۔ وہ اردو ادب ��ں 1ہ8 



�h�D ����ہ =>�ں ان �ے �#w#ع ز��دہ =� �#رت اور 
 �K"8 �ے ہ� اG�� رہے۔

 �qہ#ر =$�9��

 ان �� �qہ#ر =�9$�� ��ں •
 ا���ر، •
 ��د� ��، •

• ،����� 

 ��ِہ ���م، •
 �qہ#ر $�م ہ�ں۔ &%�
گ •


 ا'�م�( 

دMG"� 1994ء �# ا�P �4دxے ��ں اG[م �16د ��ں، 1����\  26
�Gل �� ��M ��ں X4 b��0�G �Xے �2 ���ں۔ �Sڑ: �ے �4دxے 
�� و2ہ Gے ان �# ہ��N3ل �ے S ���2�� ��z رM0#ں �� =�ب $ہ 
 �"MGو�� ���� 26 د�	ں، �/S م�� P�� ے وہ راِہ�7=ے ہ#
 j�0د�NG ں�ن ���G�"Y :`��� م �16د ہ� �ے]G1994ء �# ا

��ں۔#G �2 ہ �� و �ٹ� =�ے��ز ����M� �� د�� اور اردو �� 

 �,+*( � م

	�و�� ���� �� 1ہq� 8ہ#ر و �X"#ل _`ل 2# 6ج 1>� 
 $#2#ان ان �� 6واز ��ں ��Gے ہ�ں۔

 	�و�� ���� �� $Dh 2# 1ہ8 	�3� �� S/�۔



 !اس ��M �ے 1.� اس �# د�@>�
 6$@>#ں ��ں G#ال =>ے ہ`اروں
D3"= �وہ �z� ہ	ہ#$ٹ#ں ! 
�Gادا �� +ہ�ے 	ہ �@>� ہ#

 �ہ�ے ��ں ��z 1[ �� ٹ>ہ�اؤ
��2�ا ���$#S ں�6واز � 
 !�1$ہ�ں =>�ں ��z و�Rل ���Gں
 MGٹ� ہ#�� اس �ے �1زوؤں ��ں

 =� د�� ��ں G#+�� رہ� =>�
�~�0 �� �	 `��S �1ا \� 

�<= �/S ے �ٹG ��� 3ے�ں ��� 

 �\ +>�ؤں �# =�j �� د�� =>�

�<= �� ��ں اس �ے �Sے �z� ہ#

 وہ 	#$UZ رہ� =>� ��ے #3$6

 !��@� 1ڑ: د�� ہ# +@� =>�

 


