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	 را���ر ��م�� ��
	 ���۔را���ر ��� ���  �� �ا�

�ا �ں �ہ�ر �� ء1915 ���رہ� �� �� وا�� �ے ہ��ے۔�


	 ہ ا ��م�� �� ���۔ ��د�! ��م �� وا��ہ اور ��� �

ں ���( اور ا�)�ل ��&�%�ہ �ے ا�ہ�ں� !�� *+,� -.�/ 

!�  
۔�)ے �ڑه �ہ 12ے �ہ0 �  

�ڑه�ے اور �ہ���ں �)��ے �� >�ق :��9 %+8! �ے ز���ے �ں 
�� �ے :��9 %+8! �ے � 	
ہ! ��ا ہ�1� ���۔ را���ر ��

ء �ں �?<= �ہ�ر� �ے ��م �ے 1932ز���ے �ں ہ! 
ں �@8ں اور �ہ���ں �)	 �  ا��! � !��A�� اردو اور ،�CD 
ا�

���ے �ے �9H اد�! ز���G2 �� !1ز �� ���۔ وا��ہ �� ا��EFل ہ�
 �DڈDہ اور ر��Jں ڈا�* �� �+<+ہ ��ر� �ہ رہ �)� اور ا�ہ+,�
ں �Lز�0 � �! �ڑ�۔� 

 

  ��* ہ�1� اور �>E� M+� ! دوران�ا    � -�� O    �ڑ� �)+
دہ+! �ہ�Sے اور ��  رDڈ�D ا�ٹR= �  ا�<ٹ�ٹ ڈا� D)ٹ  �E ر 

�UH8! ہ��ے۔ Dہ �+<+ہ ز�Dدہ د��ں �M �ہ T- �)� اور ��  وہ 
8ں +V اور �� � *�T+ے U1ے اور وہ�ں V+8! د�� �ے ر>Fہ &�

ں۔ ��� �� ا��EFل �ں ہ�ا۔  ء��1984! ���� !UH8� ں�  

 را��ر ���� ��� �� ا	���ہ ���ر�



�� ہ�8رے دور �ے ا�F8� MDز اV<��ہ �
�ر � 	
را���ر ��
��ے۔ ان �� ا.- ���Zع D �1+� ز����T !� !1ٹ! ��Tٹ! 

�� �ے V= �! اMD اہ*   ہں۔ ر�0DC اور �ہہ دار��< �ں �
�� � &! �<�� �? MD �ے ��! � 	
0 ہے۔را���ر ��.�[\
��F[  رہے اور ا��ے اV<���ں �ے ا�ہ�ں �ے 9D G اور �@+�م 
 !�H� ا�ہ�ں �ے �� MD ?� اس =(� !� !�� 0D�8/ !� ےEH:

�H� =V �� ے ان�  �ہں ���ے د�D۔ اس Aا��ے ��ؤں �! ز� !
 � و�
�ڈا �ہں �= �)�۔

ز����T !� !1ٹ! ��Tٹ! ����ں �� ��� ا��ے اV<���ں �� 
���Zع ����ے ہں اور ��  ان �ے 1 د �V)�را�ہ ا��از �ے 
 !EE/ ع�Z�� �� ں��ہ��! �� ���� ���� ��Fے ہں۔��� �! �ہ��
ز��1! �ے ا�<�ن ہں �= �ے د��ں �ں : ح : ح �! 

  
F! ہں ��ں ��* ��ت �ے %+* 2رزو>b� ں۔��ر� �ہں ہ����
Fے ہں اور ا��ے � داروں �ے ذہ= �ں ا�  ��ے وہ �ہ0 ��م 
 ���ے ہں۔

0 �
�ر� ��� �ے اV<���ں �! اMD �ہ0 ہ! �ڑ� EE/
�Jف �� V= ان �� %CDC ہے �ہ اس �ے T 0 ہے۔.�[\
Dہ�ں اV<��ہ �ہ�ے �! ��>e �ہں د����! �ہں دFD!۔ وہ ز��1! 

� �� ہے اور ز��1! �� اMD ٹ)ڑا ہ! 2پ �ے ����ے �! ���ں 
ر���F ہے �ہ �ں �ے Dہ ���� �ہ D �D�1ہ ��! � ے دل �ں 
)= Dہ ��ت ��! ذہ= �ں ر���ے �! ہے �ہ ��� ا��EFد� �ہے۔
0 �
�ر� �ے ز�Dدہ & 9D ہں۔EE/ 

وہ ا��ے   ان �� �Cاج %0�L �<�� ہے اور %�F�Lں �ے �ہ�رے
 � �ے ہں۔ہ�8ر� D �1+� ز��1! �ں ��  اV<���ں �! �,8

��Tٹے وا&,�ت �e �2ے ہں اور �� ��Tٹ! ��Tٹ! \�>�ں 
 ��ہ8ں �<  �2! ہں اور �= �8Gں �ے ہ8ں ���Eہ �ڑ�� ہے �



�! �@  ان �! �ہہ �M �ہ�h ���! ہے اور ا��ے اV<���ں �ں 
F! ہے۔� �8� 

T ر�
�Jف �! ��� �ے اردو اV<��ے روس �ے %@* اV<��ہ �
�Dد د��ے ہں۔رو�! اV<��ہ �
�ر �� ���F 1ہ ا ا[  ��� �ے ہ�ں 

ہے۔��� �ے � دار ��F�EH: iے   ہے اور �<! �ے Dہ�ں �ہں
0 �
�ر� �ے �+<+ے �ں EE/ !� ���ے �,+j ر��Fے ��ے۔�
 !�F� !� !1ب �! ز���A�� د ر���ے �! ہے �ہ�D !�� ہ ��تD

ہ�ں �ے �! ہے اور �S! ا�T! اور �� ��ر �]�R� D! ا�
0E    �<! �ے �ہں �! ہے۔ان �ے ��8م اV<���ں �ےE/ ہD

 واlZ ہ����! ہے �ہ وہ . ف ا�<��0 �� ا/F ام � �ے ہں۔

 را��ر ���� ��� �� ��ول ���ر�

�� ا.- اV<��ہ �
�ر ��ے اور ان �� ذ�  اV<��ہ � 	
را���ر ��

�ر� �ے ��ب �ں 2�ے �1 �
  ا�ہ�ں �ے اMD ��ول �� ��(� !�

ا�� ��در ����  ”ہے اور وہ ��! �FJ]  �� �� ��م
�� �� ا��از  ”��� 	
ں را���ر ��� !� !+ہے۔ا�T MDدر �

0   �ے /� ا>�را�!.�[\ !� ��
�ر� �Dں ��! �� Cہے۔ ر�
 !�2  @� !�)= اس ��ول �ں وہ �S	 اور ��! �)� � ہ��ہے 
 ہے۔

��د� ہے۔ �+���  اس ��ول �! �ہ��! �ہ��T 0ٹ! �! اور ��ه!
�(D MDہ اRے   �� �� ����LT اور �Tہ�ر� �ہ ��ن داس �ے 

�! ��ٹ)! ہ��! %�ر��ں �� �ٹ�ر �  ��� ���۔اMD روز ���
��� ن �ے ����! �ے ہ����ں اس �� &F- ہ����� ہے اور ��  اس 
 !��� �� �� ��م را�� ��� اس �! >�د� �+��� �ے ���� !�

�ے %Lوہ �R��1م داس ،/�mر ��
- �ے � د� ���! ہے۔اس 
 ہ اس Gں و��T، ا��T ،ہ�
1�ن �� h�� � !�
	 ، ��رن دا��



��ول �ے � دار ہں۔�F�L! ��! اMD � دار ہے �� �ے 
�ر � �� ���۔� -
�� 

���ت ”ا�� ��در ���� ��"�� �ے ��رے ��ں اہ� �

ں دو &<�nں  ”�%�ش" ��ول ا�T MDدر �+! �! ر���ہ •�
ں >��o ہ�ا) 1960(�ں ا�� �� ��ٹ	 �   !��F� اور ���

) 1962(.�رت �ں �)HFہ ���,ہ دہ+! �ے ا�� �� ���ٹ	 

ں >��o ہ�ا ���۔� 

ں  •� �D2ف ا�ڈ C8���ول ا�T MDدر �+! �! �  >�م �ل �ے ٹ�

* �ے �� ���۔  �H] ہ �� ��� �� �� � �8ہ  ا��<�ء �\  

• �T MDںادر �+! �! ���<�Fن � �ے ��م  ”�ٹ'� �'& ��ول" 
 �ے >��o ہ�ا۔

��ول ا�T MDدر �+! �! �� ا��از ا>�ر�! ہے اور اس �ں  •
1� ہے۔ ��
�ر� �ے ��م �Cر� 

�(ے*+� �� را��ر ���� ��� �ے ا	���

�� �� �ہL ا�8A� ����>V%ہ ہے دا�ہ و دوام ۔ •� 	
را���ر ��
اV<��ے ہں اس �� ا�F<�ب ��� �ے ا��ے ��ں  ��14 �ں 

�ت �ں >��- اV<���ں +� !� ����پ �ے ��م �ے �� ہے۔�
ہے۔ �� ا�! ا�8A� ����>V%ہ �ں “ ����"�ں �ہL اV<��ہ 

اور اس ا�8A� ����>V%ے �� �ہL اV<��ہ   >��- ہے
ں >��o ہ�ا۔� 1936ہے۔  

�� �ے اV<���ں �� دو� ا ��8A%ہ ہے۔ ��� �ے  /&ہ. ۔ •�
اس �ں �Tدہ اV<��ے   ا�ے \��! �ے ��م ��<�ب �� ہے۔

ء �ں >��o ہ�ا۔1942ہں۔  



• ��� ���اس ا�8A� ����>V%ے �ں � ہ اV<��ے ۔ �
ء �ں >��o ہ�ا۔1949ہں۔  

اس ا�8A� ����>V%ے �ں دس  ا�0ے د�� �+'ے دے دو۔ •
��>Vں۔ا�� �ے Dہ ��8A%ہ 2ل ا/�8 � ور �ے ��م   ے ہ�

ء �ں >��o ہ�ا۔��1965<�ب �� ہے۔  

اس ا�8A� ����>V%ے �ں دس  ہ��3 ہ*�رے �2� ہ�1ے۔ •
ء �ں >��o ہ�ا۔1974اV<��ے ہں ۔  

�)F! ��ده �� ��� �ے ��&  �ہ�� �ے ��م  �56� ��ده۔ •
��<�ب �� ہے۔ �)F! ��ده �ں ���h اV<��ے اور ��ت 
= اور \��ے ہں۔��m� 

 را��ر ���� ��� �ے ڈرا��ں �ے �+*�(ے

�� �ے ڈرا��ں �� �ہ�8A� L%ہ ہے  ”�ے ��ن ���9ں" •�
��ر �! >�د�۔ اMD %�رت �! �ہ۔ “�� �ں T	 ڈرا�ےہں۔

DCں۔ \�ا�ہ � ا اب   روح ا�<��!۔T ا �ے ۔�ے ��ن H�1 �� “

ں >��o ہ�ا۔ D1943ہ ��8A%ہ �  

��ت ��-۔ ��� �ے ڈرا��ں �� دو� ا ��8A%ہ ہے �� �ں 
�۔“��ت ڈرا�ے ہں۔(��T ا۔ �۔ 2ج۔   \�ا�ہ !��(� -Eٹ ۔��S+�

۔“��ؤں �! ��چ  در\��Rہ۔  

 


