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 ایحت و رمگِ   وصتر اک وپری وگرھک رفاق ابابؒاور رامحن

Both Rahman Baba and Firaq Gorakh Pori are well known 

poets of Pashto and Urdu literature respectively. Both of them depict 

strong faith on the day of resurrection. We can frequently witness 

concepts of life and death in their works. Both of poets consider life 

as a scared trust of death. Their poems vividly depict their staunch 

belief in the values of Islam. They emphasize the aims of life and 

highlight through poems that life is much more than just troubles and 

problems. They tend to believe that death is not the end of life, rather, 

it is beginning for new and eternal world.  

 

 اکی دوونں ہی۔ ےہ اامتن یک ومت زدنیگ ہک ںیہن ااکنر وک ااسنن یھب یسک ےس تقیقح اس

 ہی ہک ،ویکں ےہ رظنہی رمعاین ہی ہک ےہ اتکس اج اہک ےس اابتعر ےک وموضع۔ ںیہ دےتی اعمین وک دورسے

 اقلئ یھب ملسم ریغ ہک لب املسمن رصف ہن ےک رظنےی اس۔ ےہ رکات ااحہط اک زدنیگ اعمرشیت رظنہی

 دصاتق اسھت ےک زدنیگ ںیم ونوجاونں اےنپ ےن اوہنں۔  ےہ وصتری یک ہفسلف اس زدنیگ یک رقساط۔ ںیہ

 ےتہک نیسح اعدب دّیس ڈارٹک قلعتم ےک ُاس۔  ےہ یک وکشش اکایمب یک رکےن دیپا الصںیتیح یک ااصنف اور

 :ںیہ

 اور اخےن ورزش ، ابزار ےک دمرےس،ازنھتی ےک ،اس اخےن بتک ےک اس

 ےھت ےت وہ عمج ےس رثکت ونوجان وصخًاص ، ولگ اہجں ، ںیھت اگںیہ رفتحی

 اھت رکات اطمہعل ےس رظن رہگی وہ اک نج ںیھت زدنایگں یک ان اتکںیب یک اس ،

 اھت رکات ایک رحتری رکف اتنجئ اےنپ وہ رپ نج ےھت دل ےک ان ایبںیض یک اس اور

“۔اھت رحفی اور اقملب دم اک اطسفویئں وس وہ۔

(۱)
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 رتہبنی ہک لب ںیہن اکیف زگاان زدنیگ ای رانہ زدنہ زندکی ےک اروطس یفسلف وہشمر رطح اس

 :ںیہ ےتھکل ومحمد ادجم ےس وحاےل اس۔ ےہ زگاران زدنیگ

 ےک ومجمےع ےک ان ںیم لکش یک رایتس اور رپ وطر ی ارفناد ےیل ےک ااسنن

 ایہم امحتی ویں یک واسلئ امدی وک یکین ںیم سج ےہ وہ زدنیگ رتہبنی رپ وطر

“۔ںیہ اقتہض اک یکین وج اجےئ وہ آاسن رکان اامعل اےسی ہک وہ یئگ یک

(1)

 

 اےنپ ےس وقت یک ادراک اور لقع ےن وپری وگرھک رفاق اور ابابؒ رامحن وک وصتر اس

 یک وتق ےن دوونں ےیل اس۔ ںیہ رکےت ااہظر اک رکف ایفسلفہن اینپ رعشا دوونں ںیم نج ےیک شیپ رظنایت

 ایحت ادناز   اک رفاق۔ رپاھک اور اجاچن ےس وتق وک اکانئت اور زدنیگ ےن اوہنں۔  ےہ ایک وغر یھب رپ امتیہ

 وہ۔  ںیہ وہےئ ےچنہپ رپ اقمم اٰیلع ےک ےفسلف اےنپ ابابؒیھب رامحن ویں۔ ںیہ ریمس ریغ دوونں ایحتِ   وصتر اور

 ےسیج۔ںیہ اقلئ ےک زگارےن اہسرے ےک ُادیم اور لمع اےس رک دال اسحس اک وہےن روزہ دنچ ےک زدنیگ

 :  ںیہ ےتہک وہ ہک

ہ راہلت دی دوابرہ

 

ت

 

 ش
ی

 

ن
 داین ہپ 

ت ا   ہک ڑکے دروغ ہک دے وار دی نن

 

ی

 

خ
ی 

 ر

 :رتہمج وظنمم

 ات وہ ںیہن ومعق ہی دےھکی قح و ابلط رھپ

 ات وہ ںیہن اہیں دیپا دوابرہ ااسنن

(۳)

 

 ۔ ںیہ ےتھکل ںیم ابرے ےک رمےن اور ےنیج یھب رفاق وہےئ رکےت واحض وک ایخل اس ہک بج

 دںی رھب مغ فیک وج ںیم اگیبہن رطفت یک اہجں

ںیہ ےتھجمس رمان ویہ ، ںیہ ےتھجمس انیج ویہ

(4)

 

 یہ ومت ہک ںیہ ےتہک وہےئ رکےت میلست رپ وطر ےک تقیقح الٹ اکی وک ومت ابابؒ رامحن

ور وک اجحابت درایمن ےک دنبے اور دخا
ُ
 ےہ تقیقح وادح وہ یہ ومت ہک ںیہ ےتہک وہ۔  ےہ انم اک رکےن د

 ںیم اس اور داین دعب ےک ومت اور ےہ اجیت وہ متخ ےیل ےک ہشیمہ ںیم داین اس تمیق یک ااسنن ےس سج

 ۔ ےہ راتھک اتیمہ یک اخک ےیل ےک ااسنن ، ےہ ھچک وج
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ہ

 

 اہجہن ہل درویم ڑسے یچ دم ھغ

 دی وی واڑہ درے زر و میس اخورے وترے

 :رتہمج وظنمم

 
 
 اجں اتمع ےہ یتگل ےن وہ رتصخ وج آرخ دم

 یک زر یک میس و اخک ےہ اجیت وہ اکی تمیق وت

(۵)

 

 ںیم داین اس ہک وچں ہک ںیہ ےتہک وہ ، ےہ یتلم اپدیئاری ان یک زدنیگ یھب اہں ےک رفاق اہیں

 یہ ہجیتن اک ایخولں وصرت وخب امتم ان ہک تقیقح ہی نکیل ےہ یھب وخاشہ یک رےنہ اسھت ےک داینِ   الہ

 بج ہک ہی بلطم۔ اجےئ ایک آامدہ رپ ونسارےن ےیل ےک آرخت وک زدنیگ دوینی ہن ویکں وت ےہ ومت

ا   رضور زما اک زدنیگ یک آرخت اور ےہ احتل ہی یک داین

 

ت
ھک
 
چ

 ہک ےہ رتہب ےس اھکےن ےک مغ اس وت ےہ 

 ۔ اجےئ ایک لمع ھچک ےیل ےک آرخت

 ےس رقونں ااظتنر ےہ اک ارم اک ایس

ااحلق اک ایحت اگ وہ ےس ایحت بک ہک

(۶)

 

 اور دوھکں زدنیگ ہی۔ ےہ م ااتتخ رطفی اک لمع ےک زدنیگ ااسنین ومت ےیل ےک ابابؒ رامحن

 ہک ںیہ ےچنہپ رپ ےجیتن اس ابابؒ رامحن دعب ےک رکےن وغر رپ رمالح فلتخم ےک زدنیگ۔  ےہ ومجمہع اک وتبیصمں

 ۔ آاجیت یہ دلج ومت ہک وہ ااھچ انتک وت ےہ دصقم اک زدنیگ یہ رمان ارگ

 دی وخا ہپ اتس د وخاریئ یتخس رمگ د یچ

وا ال رمی ہن ویل رامحہن اے

 

 

 پ

 :رتہمج وظنمم

 یتخس یک ومت اب ےہ اگم اک رہ رامحن

 ات وہ ںیہن ڑگھجا ہی رماجات وج یہ ےلہپ

(۷)

 

 احلص اکٹھچرا ےس ڈر ےک ومت یھب رفاق وہےئ رکےت واضتح زمدی یک ایخل اس ہک بج

 لکن ےس دل ریمے وخف اور ڈر ہی ہک آاجےئ بک الھب ہک ےہ ںیم ااظتنر ےک اس ےیل ےک رکےن



 4امشرہ : یقیقحت رجدیہ           ایحت و رمگِ   وصتر اک وپری وگرھک رفاق ابابؒاور رامحن 

۱84 

 

 وصتر ےک اس ایک وت ومت دوونں ہک ےہ وبظمط اانت ذجہب اامیین اک دوونں رفاق اور ابابؒ رامحن اہیں۔ اجےئ

 : ںیہ ےتہک رفاق۔ ںیہ ڈرےت ےس

 ےہ وصتر اک ومت ںیہن ومت ڈرایت

ےلکن ڈر ہی رگم آےئ یہ ومت ےس الب

(8)

 

 ابابؒزینیم رامحن۔ ےہ ولعمم وک ابابؒ  رامحن اافدتی یک اس اور زرزیخی ، اتانبیک یک زدنیگ ااسنین

 وہےئ رکاےت روانشس ےس تقیقح اس یک ایحت ہفسلف ےک ان وک داینِ   الہ وہےئ رےتھک رظن دم  وک اقحقئ

 ہک ںیہ اچےتہ ان رک واحض یھب رپ داینِ   الہ اور ںیہ رکےت میلست یھب وخد وک احتیمک یک اعتٰیل اہلل رپ داین اس

 : ںیہ ےتہک وت ےیل اس۔ ےہ اامتن یک ٰیل اعت اہلل زدنیگ ہی

 وی داین د الہ ہچ رھ

ے واڑہ
ش
ھ

 ارثک دی 

 : رتہمج وظنمم

 یک داین ےہ یہی احتیمک

 ادرھ ےہ یہی زدنیگ ویشہ

(۹)

 

 لمع ذپری ووقع ابر ابر اک ومت ںیم داین ہک ںیہ ےتہک وہےئ رکےت ایبن رفاق وک ایخل اس

ے ےک زدنیگ وہ۔  ےہ اتلم مک تہب اکھجو رطف یک انف اہں ےک ان۔ اتکس رک ںیہن اخہمت اک زدنیگ
ّ
ے ذر

ّ
 ذر

 وک زدنیگ اس رفاق ۔ ےہ اقمئ دبوتسر احتیمک یک اعتٰیل اہلل یھب اہں ےک ان۔  ےہ ات رک وسحمس ھچک ںیم

 :  ںیہ ےتہک رفاق۔  ےہ اتہک یھب زیچ یک اکم ڑبے وک ایحت ااسنین نکیل ےہ اتھجمس وت اامتن یک ومت

 افین ےہک رطح سک وک داین ریتہ وکن

ے ےک سج
ّ
ے ذر

ّ
 ےہ یتلچم زدنیگ ںیم ذر

(۱1)

 

 وچسک وتق رہ ےیل ےک ااسنتین وہ۔ ےہ ےس ّدشت ڑبی ااسحس اک زدنیگ اہں ےک ابابؒ رامحن

خ دبےتل رہ ےک زدنیگ رظن یک اس۔ ےہ راتہ
ُ
 رطف یک ومت اور دیپاشئ یک ںیم ااسنن داین۔ےہ رپ ر

و  اجےن لک! ول دھکی داین آج ہک ںیہ ےتہک وہےئ دےتھکی
ُ

 

 ہک ےہ ہی دصقم اک ےنہک۔ ںیہن ای یھب اگ وہ اہیں ت

 :  وہ المہظح۔  ںیہن اتپ وکیئ اک لک رکول ، وہ رکےتکس اکم کین ےنتج آج
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 وگرہ ورہت وی وخخ اچ د دے ددین ہک

 دیپا یش ہلک ہب ایب یش انف یچ

 :رتہمج وظنمم

 دامئ ںیم درہ رساےئ اس وج ےہ وکن

 ایگ وت ،لک ںیم آج ےہ راہ گل الچو لچ

(۱۱)

 

 اےنپ یہ دصقم اک زدنیگ ہک ںیہ ےتہک یھب وہ۔  ےہ اتکس اج داھکی یھب اہں ےک رفاق وک ایخل اس

 اک زدنیگ یقیقح وہ ذرےعی ےک سج ےہ ذجہب ااسی یہ قشع ںیم زدنیگ ااسنین ہک ویکں۔  ےہ اچہپانن وک آپ

 بلط اک ےنیل رک ذجب ادنر اےنپ وک اکانئت اور ومسےن ںیم اکانئت وک یتسہ اینپ رفاق۔ ےہ اتکس اگل رساغ

 ےتہک۔ وہ احلص بلق وکسن وک آدیم ںیم سج ایپر وہ۔  ےہ داتی درس اک رکےن ایپر ےس زدنیگ وہ۔ ےہ اگر

 : ںیہ

 ےہ اک قشع ایحت دصقم یہی

 اچہپےن وک زدنیگ زدنیگ

(۱1)

 

 اراقتیئ ےک زدنیگ وت رمگ ہک ویکں۔  ےہ آرخت یہ وصتر اک زدنیگ اس اہں ےک ابابؒ رامحن

 وریغہ دوتل و اورامل دہعے ، اخاقنںیہ ، اابسب ی اظرہ ، ںیشئ آاس یک زدنیگ۔ ےہ یت وہ اظرہ ںیم لکش

 ارگ آج ہک ےہ رکاات آانش ےس تقیقح اس وک واولں داین ابابؒ  رامحن ےیل اس۔  ےہ واال ےن وہ متخ ھچک بس

 ۔اگ وہ ںیہن لک وت ےہ ھچک بس ہی

 داین دا دہ ہخ دہ ہخ

 ٰیبقع د دہ وتہخ یچ

 :رتہمج وظنمم

 اک داین ےہ ااھچ تہب ولہپ ہی وت وھجمس ارگ

 اک ٰیبقع ےہ وتہش واےطس ےک قح الہ  داین ہک

(۱۳)

 

 التش یک داین یئن ںیم اضف الدحمود یک اس اور ںیم داین اجےن اُٹل دتریبںی یھب رفاق ہک بج

 ےیل ےک ااسنتین وک الیپ ایسی وہ۔  ےہ لمع اراقتیئ اک زدنیگ ریغت زندکی ےک س ا۔ ےہ راتھک اجری رفس اک
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۔وقبل  اچہپےن وک تقیقح رک لکن ےس وہس یک رپیتس امدہ آج ااسنن ےس ارث ےک سج ےہ اتھجمس الزیم

 رفاق

 امتم ان ایحت یک بس اراقتِ   دلیل ےہ

کت رشح وج وہ ہن وپرا ےہ دہع وہ زدنیگ

(۱4)

 

خ دو ےک وصتری اکی ومت اور زدنیگ۔  ںیہ ےتلچ اسھت اسھت مغ اور زدنیگ
ُ
 ابابؒ رامحن۔ ںیہ ر

 ریکن، ،رکنم ،ربق انجزہ ،، اوملت کلم۔ ےہ رکیت ازاہل اک رحموویمں یک زدنیگ ومت! ااسنن اے ہک ںیہ ےتہک

 زدنیگ رطف اکی ےیل اس۔ ےہ اقتاض اک اامین ربھگاٹہ ےس نج ںیہ ایفیکت ایسی وریغہ رشحم اور ذعاب

 ایخل اس۔ ےہ آاتکس ےسیک رقار وک ااسنن وہےئ ےتہس مغ ےک آرخت وہےئ ےتہس رطف دورسی اور مغ ےک

 :  ںیہ ےتھکل ویں ےئ وہ رکےت واحض وک

ہ رگاہن الری رت رمگ الرد ہلب

 

ت

 

 ش
ی

 

ن
 

ے ےی وخا ہپ یچ
ش
ھ

 اک وخب ہب ہس وی الر 

 :رتہمج وظنمم

 ےہ رگاں الج راہ   اسمرف ےک زتسی اے

  اگ رقاروہ ےب دل اگ ےکس وس ےسیک وت

(۱۵)

 

 زگ رہ ان وہ آرزو ےب اور اجان لم ںیم اخک یج ،ےتیج امل و درد ، ابثیت ےب یک وکزدنیگ رفاق

 ےہ ہمعم اکی وت زدنیگ ہک ےہ اتہک رکات، ںیہن ااکنر ےس تقیقح زدنہ اس یھب وہ نکیل ، ںیہن دنسپ

 ےس دیچیپویگں یک زدنیگ یھب رھپ رگم۔  یک وکشش وپر رھب یک ےنٹبن ےس دویں انرما یک زدنیگ اوہنں ےن۔

 ۔  ںیہ دوڑےت رطف یک زدنیگ یہ رک زگر ےس الکشمت ان ہک لب ںیہن ربھگاےت

 یک اھجمسےن ہن ںیہ ابںیت یک ےنھجمس ہن

 یک دویاےن ےہ دنین وہیئ ُایٹچ زدنیگ

(۱۶)

 

 یک زدنیگ ہک ںیہ ےتھکل وہےئ رکےت ذرک اک ابدی رب و ابتیہ یک اعریگمل زبی اورگن ابابؒ رامحن

 ھچک بس وہ ےس ومت یک اس اور ایگ ُاٹل ہتخت اک ابداشتہ یک اعریگمل زبی اورگن ہک ےہ یہی تقیقح

 یک ااسنن اعم اکی احتل یہی ہک ےہ اچاتہ انہک اشرع ںیم الص۔ ایگ ابدوہ رب و ابتہ ، اھت رکات انز وہ رپ سج
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 اسھت اےنپ وہ اور ےہ اجات رہ ںیم داین اس ھچک بس اک اس وت ےہ آاجیت ومت اےس بج ، ےہ یھب

 ۔ ےہ اجات رک ےل نفک رصف

ی

مگ
ھ

 اپیت ز ین وش 

ر  ہک وو کلم ےی ہک
ک

 

خ
ل

 

 :رتہمج وظنمم

 ںیم ےلمح اکی رصف ےک ومت

 رکشل ےن اتج و تخت راہ ہن

(۱۷)

 

 ،نکیل ےہ رھبی ےس اضتدات زدنیگ ہک ےہ اتہک یھب رفاق ایخل مہ اکِؒ  اباب رامحن ہک بج

 دنم وخاشہ ےک ودحت ںیم ان رفاق۔ رکےت ںیہن التبم ںیم شکمشک وکیسک رفاق اضتدات یہی ےک زدنیگ

  دجدی و دقمی ، یتسپ و دنلبی ، رش و ریخ ےک ،زدنیگ ںیہ

 

 کی ت
ت
س
 و امدتی اور آافتیق و ارتیض روامتین و الک

 اک زدنیگ زندکی ےک ان۔ ںیہن اقلئ اک رکےن دیق ںیم اظنم یسک وک زدنیگ وہ۔  ےہ اتھجمس اناکیف وک رواحتین

 ۔ ےہ انم اک ےن وہ آگنہ مہ ےس آپ اےنپ انم

 ںیم لیھک ےک اپین یھب زجر دمو ےک درای

ایحت ایک ومت ایک ںیہ رکےمش ےک یہ یتسہ

(۱8)

 

 ااعشر اےنپ وہ۔ ںیہ رکےت اد دار رک اانپ ںیم ابےنٹ افےلص امنیب ےک ولخمق اور اخقل ابابؒ رامحن

 االخایقت ومعیم ہجہل اک ان۔  ںیہ دےتی ااجنم ےس رطےقی اےھچ رفہضی اک رتتیب االخیق یک ااسنن ذرےعی ےک

 زدنیگ۔  ایک میلست ےن اوہنں وک وافیئ ےب یک زدنیگ۔ ےہ اپات لیکشت ےس اضمنیم ےک رعمتف و وصتف اور

 یک اس ڑباھاپ اور ،وجاین نپچب۔  ےہ ااکیئ اکی زندکی ےک ان زدنیگ یہی رک زگر ےس رمالح فلتخم ےک

 دیتی رک اسامن رسو ےب وک ااسنن وج ےہ تقیقح ایسی یہ ومت نکیل ، ںیہ رکےت ااضہف ںیم ووتعسں

 ۔ اچےیہ ان اھک ںیہن دوھاک رپ ےلیم ےک اںیہن داین ہک ےہ اتہک ےس ااسنونں وہ ےیل اس ۔ےہ

ہ داین د ومشچ رس ہپ ریسایب

 

ت

 

 ش
ی

 

ن
 

 دے اغ وغ ہپ وگےخ وگےخ ےی بل ہنشت
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 : رتہمج وظنمم

 ےہ وہا ہن اھت وہا یئ وک اہیں ریساب

 ےہ اگل اس ہلیم ہی ہپ داین ہمشچ ویکں

(۱۹)

 

 ےہ وایل ےن وہ انف زدنیگ ااسنین ہک ںیہ ےتہک وہےئ رکےت واحض وک تقیقح یک زدنیگ یھب رفاق

 اس ےہ وہا اگل ہلیم وج اہیں رک وھک ںیم الص یک زدنیگ وہ۔  ںیہ اچےتہ ان رک اذخ ھچک ےس زدنیگ وہ ،نکیل

 وکشش یک اچنہپےن کت الص یک اس یھب وک دورسوں اور ےہ اچاتہ رانہ ابربخ یھب وخد ےس تقیقح یک

 ےہ دصاتق ذجہب اک رفاق ہی۔ ےہ اتلم ااہظر اک ارسارتی رپ یک اکانئت اور ایحت اہں ےک ان۔ ںیہ رکےت

 ۔ ےہ رکات ےس رطےقی دمعہ تہب یھب ریسفت یک اجحابت ےک زدنیگ وہ ہک

 رپدہ اک تقیقح ےہ زدنیگ بش

ےل اگج یک نم وجت ںیم رات ینھگ

(11)

 

 ، ںیہن اگل زاوہی اک ایحت و رمگ وصتر ابابؒےک رامحن اور رفاق ہک اگ وہ اجب انہک ہی ںیم آرخ

 ںیم اضتد اکانئیت دوونں ہک لب ںیہ رکےت نیقلت یک رےنہ گلھت اگل ےس اعمرشے وک ااسنن دوونں یہ ہن

 ہک لب ںیہن اےتھجل ےس دقتری دوونں وت ےہ امعم زدنیگ ارگ۔  ںیہ رےتھک اجری یعس زیخ ہجیتن یک زدنیگ یھب

 ںیہ ہک ہصح اک زدنیگ اناکایمں ربجی ہک ںیہ ےتھجمس دوونں ہی۔ ےہ اامین اکلم اک ان رپ دقرت یک اعتٰیل اہلل

 ان اور وہےئ ااتکےئ ےک زدنیگ دوونں ہک ےہ ہی امکل اک رعشا دوونں ان۔ ںیہن اچرہ یئ وک وسا ےک وبقتیل

 تقیقح ازیم زدنیگ ںیم ولظمتیم اور وتبیصمں۔  ںیہ رکےت روجع رطف یک رطفت ںیم اموحل آوسدہ

 دصقم ڑبے ےس بس ہک لب وہےت ںیہن امویس ںیم ےجیتن ےک وکوششں الاحلص یک زدنیگ۔ ںیہ ڈوھڈنےت

 ۔  ںیہ اگزمن رطف یک

 

 

 

 

 



 4امشرہ : یقیقحت رجدیہ           ایحت و رمگِ   وصتر اک وپری وگرھک رفاق ابابؒاور رامحن 

۱8۹ 

 

 اجت وحاہل

 

 ۷ء ص1111ڈارٹک دّیس اعدب نیسح ۔ رمبت )اکماملت االفوطن (، اقیلختت رپسی الوہر ،  ۔۱

ل ۔یکین اور وخاحشیل ںیم قلعت۔ کب وہم ، الوہر ،اثمیل رایتس اروطس ،رتممج،ادجم ومحمد  ۔1
ّ
ہصح متفہ ، ابب او

 ۳۵۹ء ص111۵

رامحن اباب )بختنم الکم عم اُردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن ۔ااختنب )انرص یلع دّیس(،ارٹن رگاسکف رپرٹنز ،   ۔۳

 ۳۹ء ص11۱۶االسم آابد، 

 ۱۶۳ء ص۱۹4۷رفاق ۔ رزم و انکایت )زغایلت (مگنس گنشلبپ اہؤس اہل آابد ۔ 4

 ۱۹۵ص، رامحن اباب )بختنم الکم عم اُردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن  ۔۵

 1۷۶ء ص۱۹۹۱اہجن رفاق۔ رمبت اتج دیعس ۔ گنس  لیم یلبپ زنشیک ، الوہر  ۔۶

 4۳ص،رامحن اباب )بختنم الکم عم اُردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن   ۔۷

غل  ۔8

 

 رفاق وگرھک وپری ۔س

 

 ۱۱۹ص دنارد، نس الوہر ادب اُردو ہبتکم(ااختنب) ۔ اسز ہ

 ۱۳۷ص ،ردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن رامحن اباب )بختنم الکم عم اُ   ۔۹

 1۳8ء ص۱۹۹۱گنس  لیم یلبپ زنشیک ، الوہر ،رمبت اتج دیعس ،اہجن رفاق  ۔۱1

 4۵ص ،ردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن رامحن اباب )بختنم الکم عم اُ   ۔۱۱

ا ں ۔زغایلت) ۔۱1

 

ت
ش
م

 

ی ن

 

ش

 41۱ء ص ۱۹۷۹ء( وقنیس رپسی ، الوہر ۱۹۷۵ء ات ۱۹۳۹رفاق 

 ۵۱ص ،رامحن اباب )بختنم الکم عم اُردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن   ۔۱۳

 1۷۵ص،اہجن رفاق۔ رمبت اتج دیعس   ۔۱4

 ۶۷ص ،ردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن رامحن اباب )بختنم الکم عم اُ   ۔۱۵

 

 



 4امشرہ : یقیقحت رجدیہ           ایحت و رمگِ   وصتر اک وپری وگرھک رفاق ابابؒاور رامحن 

۱۹1 

 

ا ں ۔زغایلت)  ۔۱۶

 

ت
ش
م

 

ی ن

 

ش

 4۵۵ء( ص۱۹۷۵ء ات ۱۹۳۹رفاق 

 ۱۳۱ص ردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن رامحن اباب )بختنم الکم عم اُ   ۔۱۷

ا ں ۔زغایلت)  ۔۱8

 

ت
ش
م

 

ی ن

 

ش

 8۶ص،ء( ۱۹۷۵ء ات ۱۹۳۹رفاق 

 1۱۱رامحن اباب )بختنم الکم عم اُردو رتہمج (از رپورسیف ٰہط اخن ص  ۔۱۹

غل  ۔11

 

 رفاق وگرھک وپری ۔س

 

  ۱۹8ص، اسز ہ

 

 


