بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذه املقالة كتبها الصحيف القدير إفتخار جيالين ،وهو صحيف من
اهلند من من جنوب كشمري من مدينة سوبور ،يعمل رئيسا يف

جريدة  Daily News and Analysisاإلجنلزيية اهلندية ،كذلك
يكتب مقاالت باللغة األردية يف جريدة (دنيا نيوز) ابلاكستانية،

نرشت هذه املقالة فيها بتاريخ  2أغسطس 2102م ،قمت برتمجتها إىل

العربية ألنها تكشف حقائق كثرية كشمري املحتلة اغئبة عن
العرب ىلع الوجه العموم.
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صور مهولة من كشمري

إفتخار جيالين  -صحيف من اهلند

يف معهد العلوم الطبية اهلندي يقبع الفىت آصف ذو األعوام اثلمانية للعالج،

يرافقه وادله عبد الرشيد اذلي يلقنه الصرب ،ويهيئه نفسيا تلقبل وضع حياته
القادمة اليت سيعيشها بال برص ،وملثل هذا تدمع العني ،وينفطر القلب مهما

اكن قاسيا ،وهناك آخرون جمروحون بسبب الكريات القاذفة اليت تطلقها

القوات اهلندية جتاه الكشمرييني يف كشمري.

قبل أيام ملا زار راهول اغندي وهو نائب رئيس حزب الكونغرس اهلندي هذه
املستشىف وهذا القسم اذلي ضم املحرومني من ابلرص ذكر هل فردوس أمحد

وهو سائق ركشا وهو الوحيد اذلي يعيل اعئلته بأن املئات من الكشمرييني

ُ
اكف ليك ينري بصائر
أصيبوا يف برصهم بسبب الكريات القاذفة ،ولو أن هذا ٍ

الساسة اهلنود فتلك صفقة ليست خبارسة ،حىن القائد السيايس الكونغريس

رأسه ،ومىض إىل حال سبيله.

وحسب أشهر دكتور ألمراض العني يف اهلند ادلكتور "ايس نرتاجن" بأنه يواجه
للمرة األوىل يف تارخيه مثل هؤالء املرىض ،وذكر أنه ال توجد مثل هذه احلاالت

حىت يف املناطق امللتهبة بسبب احلرب .
يذكر قايض حمكمة كشمري العليا السابق حسنني مسعودي بأن مستشىف
رسي نغر األسايس  -قسم أمراض العني يقدم صورا مرعبة جدا ،فحىت بعد
إجراء عمليات جراحية ملرات متتايلة للمصابني بالكريات القاذفة يف أعينهم

ليس من املؤكد أن تعود أبصارهم ،ويزداد يوميا مثل هؤالء املرىض يف القسم
بسبب استخدام القوات اهلندية للكريات القاذفة.
القسم يقدم فلما مرعبا حقيقيا ،فبالرغم من تكرار عملية العني إال أن
أبصارهم لم تعد ،ويوجد بني املصابني من ال يرافقه أحد ،ويوجد من بني
ُ
املرىض من معه مرافقون كرث ،ويوجد من غطت أعينهم بضمادات ،ومن
وضعوا ىلع أعينهم انلظارات السوداء ،اآلباء واألمهات يبكون ىلع أطفاهلم،
يصيبهم ايلأس واأللم من مستقبل أبنائهم ،وحسب بيان القايض بأن العني
ُ
تبيك دما حني ترى أطفاال يف عمر الزهور قد لفت أعينهم بضمادات ...
َو ِم ََّما يثلج الصدر ضمن هذه املناظر ادلموية أنك جتد اإليثار ىلع انلفس،

وجتد لك يساعد أخاه ،سواء أكانوا شبانا أم منظمات تطوعية ختدم املرىض

واملصابني ،كثري من الشباب يقومون باتلربع بادلماء ،بل وسجلوا أنفسهم

تلقديم املزيد ،وقد أثبت الكشمرييون مرة أخرى أنهم يستطيعون مقابلة
األيام القاتمة دون االعتماد ىلع احلكومة ،ودليهم عزم كبري وإرادة ملجابهة

مثل هذه احلاالت العصية.

أذكر يف 2101م عندما اكنت كشمري تواجه نفس ما تواجهه اآلن يف 2102م من

انفالت أمين وقسوة القوات اهلندية ،وجدت فرصة لزيارة فلسطني وإرسائيل

مع جمموعة من وفد صحيف من كبار الصحفيني يف اهلند ،اكن مستشار رئيس

وزراء إرسائيل ديفيد رايزنر حيدثنا ،ونظرا ألهميته وتقليده عدة مناصب
إرسائيلية أمنية هامة اكن الصحفيون اهلنود يلقون عليه األسئلة تلو األسئلة

ملعرفة كيفية مواجهة فصائل الفلسطينيني غري املسلحني!!
استخدم ديفيد رايزنر وجيشه ورشطته يف انتفاضة فلسطني 0891م الكريات
القاذفة  Pellets Gun 0.4لكن تم حظر هذه الكريات الحقا بعد ظهور

نتاجئها املخيفة ،ذلا فشحنات هذا انلوع من السالح موجود يف خزائن
َّ
اإلرسائيليني يتآلك من الصدأ ،والرشكة اليت صنعت هذه الكريات القاذفة
قدمت عرضا بصنعة الكريات القاذفة  1.8واليت تكون أقل خطرا من
سابقتها ،إال أن احلكومة االرسائيلية لم تبت أمرها يف هذا الشأن ،واعرتف

ديفيد بأن املسلح عسكريا سهل اتلعامل معه ،فيما يصعب اتلعامل مع
املتظاهرين خصوصا ملا يكون اإلعالم العاليم يرصد لك صغرية وكبرية..
ومن املحري أنه بعد عودتنا من هذه الزيارة بأشهر وجدنا أن األسلحة اليت اكن

قد ناهلا الصدأ يف إرسائيل استوردتها داخلية اهلند الستخدامها يف كشمري.

وقد أخربنا ديفيد رايزنر أن الرصاصات الفوالذية واملغلفة باملطاط ،والغاز
املخدر تم جتربتهما ،ولكن بسبب انلتائج الضارة تم حظرهما.

يف اهلند اآلن بعد استخدامها للكريات القاذفة يتحدث انلاس عن
استخدامها الرصاصات الصلبة والغاز املخدر أيضا.

وقد أوقع الضابط االرسائييل وفد الصحفيني اهلنود يف حرية من أمرهم ملا
أخربهم عما يقوم به الضباط اهلنود يف كشمري .يقول أن الضباط اهلنود
يتعجبون ملاذا نفرق بني الشخص املسلح وغريه يف املناطق امللتهبة يف كشمري؟
وذكر الضابط االرسائييل للصحفيني أن ضابطا هنديا زار إرسائيل وأخربهم

أنهم يف كشمري حيارصون قرية اكملة فيدخلون ابليوت ويفتشونها؛ ألنهم

يعتقدون أن لك بيت من أبواب كشمري هو مأوى لإلرهابيني ،يقول الضابط
اإلرسائييل أننا قلنا للضابط اهلندي بأن إرسائيل بالرغم من أن سمعتها سيئة
يف العالم لكننا رغم ذلك ال نفعل مثلما تفعلونه إال إذا تأكد نلا خرب ما ،علما

أن ديفيد رايزنر اكن عضوا يف الوفد املرافق لرئيس وزراء إرسائيل ايهود باراك
يف يويلو 2111م ملا حاوروا الفلسطينيني يف اكمب ديفيد ،وأنا عندما أذكر ما
ُ
ِّ
كتبت أعاله ال أسوغ جرائم إرسائيل وال أدافع عنها ،ولكن ليك أظهر مدى
الغفلة أو السكوت احلاصل يف موضوع كشمري ،ومظالم القوات اهلندية اليت
ُ
لم تعلن.
ديفيد رايزنر لم يذكر للصحفيني اسم اجلرنال اهلندي ولكنه أشار أن اهلند
بعدم تفريقها بني املسلحني وغري املسلحني تقوم بتعقيد األمور يف كشمري.

وبعكس املناطق العاملية امللتهبة فإن اإلعالم العاليم جتاهل قضية كشمري إىل

حد كبري ،وإن قام باتلغطية لم يستطع ادلخول إىل العمق ،حىت أن اإلعالم
الكشمريي نفسه أو إعالم رسي نغر ال يستطيع ادلخول إىل بعض املناطق.
قبل سنوات عديدة ذهبت برفقة الاكتب واملحايم أي يج نوراين إىل جنوب
كشمري يف منطقة خرضاء مجيلة اسمها (رييش واري) ،منذ أن دخلنا إىل هذا
الوادي وحىت  01كيلو مرت داخلها رأينا أن الطابق اثلاين من مجيع ابليوت
املجاورة للشارع يقبع فيها اجلنود اهلنود ،استفرسنا وعلمنا أن ماليك ابليوت
يقطنون يف الطابق األول بينما الطابق اثلاين خاص للجنود ،أهل هذه القرية
أول مرة رأوا إعالميني يف قريتهم.
َّ
(شري كشمري) للعلوم الطبية الواقع يف رسي
معهد
إرشيف
بنا
وهكذا إذا قل
ِ
ََ
نغر ستظهر نلا تفاصيل خميفة لقضايا إنسانية سابقة قال عنها األطباء أن مثل
هذه احلاالت ُرصدت آخر مرة أثناء احلرب العاملية اثلانية يف أملانيا يف مراكز
استجواب الرشطة الرسية األملانية ( )Gestapoاتلابع للمخابرات األملانية.
يوجد هنا ملف لقصة أستاذ اللغة العربية مظفر حسن مرزا ابلالغ من العمر
ُ
 73اعما واذلي قبض عليه من منطقة (ترال) ،ملا أحرضوه للمشىف اكن قد
أصيب بمرض احنالل العضالت ( )Rhabdomyolysisاكنت قد ذابت
عضالته وأصبحت خترج مع ابلول ،كما استخدم يف تعذيبه قضيب (خازوق)
ُ
غمس يف ابلرتول أدخل من مقعده وخرج من بطنه مصيبا األمعاء ،واملعدة،
والرئة ،انتقل بعدها إىل رمحة اهلل بعد ثالثة أسابيع.

كثري من األطباء غري اهلنود اذلين أتوا إىل اهلند دلراسة مثل هذه القضايا قبل

سنوات عديدة ذكروا الحقا أن هذه القضايا اليت حبثوا عنها يف كشمري
وجدوها قد حصلت ىلع نطاق حمدود يف الزالزل اليت أصابت بريوت 3897م.
وأرمينيا اعم 3899م.
مثل هذه القصص والقضايا اليت لم خترج علنا تنتظر الصحفيني ليك تظهر يف
الوجود ،وجزء من تلك القصص يمكن مشاهدتها يف الفلم (حيدر) ،ويف

كتاب ( )The Meadowمن تأيلف (ادريان يلوي) ،و(كييت سكوت)،
وقد آن األوان ليك نقوم برفع ُّ
السرت عما خيف كم القضايا ،وبات واضحا

اآلن أن كشمري تمر بأعنف مراحلها ،ووضع مرهم ىلع اجليل اذلي نشأ يف هذا
العنف صعب جدا .قبل سنوات كنت قد حذرت يف مقال يل أن اجلهود

املسلحة يف كشمري إىل احنسار ولكن من احلماقة أن تظن أن األمان قد حل

هناك ،قد تكون أصوات ابلندقيات خفتت لكن احلرب اجلارية يف األفاكر،
والرباكن اذلي يتحرك يف ادلاخل ال بد هل من حل..
يتم اتلحكم يف كشمري منذ  4قرون باحلديد وانلار واخلوف ،وقد أثبتت
مظاهرات 2119م2101 ،م ،واآلن يف 2102م أن اخلوف قد انتىه ،ولكن القوة ال
زالت موجودة ،وإن لم تنتبه احلكومات اهلندية ذللك ستضطرب هذه املنطقة

بشلك مهول ،ال بد من اعتماد اجلدية يف حل قضية كشمري ،وتهيئة جو
ديموقرايط مبين ىلع اتلفاهم والعطف ،وجيب أن خيدم الشعب الكشمري ال
اجلغرافية الكشمريية ،وباتلأكيد لن تضيع اجلهود سدى إذا ما ُس ِّريت األمور
بإجيابية.

ریمشک یک وہانلک دااتسںین
اھبریت داراوکحلمت یئن دیلہ ےک آل انڈنا ایٹسن ویٹٹ آف میڈلکی سازسنئ ںیم رری عالج آھٹ ساہل آفص
وک بہالےن ،اس اک دایھن اٹبےن اور نُو ِر اصبرٹ ےک ریغب ردنیگ زگارےن یک رایر ورواےن ےک  ےئ اس
ےک وادل دبعارلدیش جت ےچب وک ربصیک نیقلت ورےن یک ناںیت انسےت ںیہ ،وت یقش ابلقل انسان یھب وخن
ےک آوسن روےن رپ وبجمر وہ اجنا ےہ۔ وشایپن یک 41ساہل انساء اک وپرا رہچہ ینلھچ ےہ۔ پیلت ونگن ےس
دشنڈ رجموج ناچن رموضینکو رسرگنی ےس اہین ررفیایک ہ ا ےہ۔اکسیرک  ےک ناپص  رر راوہل دندن
ےن دنچ رور لبق جت اس اتپسہل اک دورہ ایک وت وارد ںیم اٹ یئانس  ےس موروا اور اک ے ک ےب ےک واک  لی
وسوپرےک آوٹ دراویئر 52ساہل فردوس ادمح ان وک اتبرےہ ےھت ہک ''ریمشک ںیم اس ےسیج ڑکیسون افراد
تبیصم ںیم مبیال ںیہ۔ وہ آوھکنن ےک ونر ےس موروا ےہ وت ایک وہا ،ارگ اس یک یئانس  ےس مورویم اھبرٹ
ھ
ےک ایسیس رامنہنون یک آنھیںن وول د یت ےہ وت  ہ وسدا پاا ںیہ‘‘۔ اس اصپا ونوجان ےک وسال رپ

اکسیریسی ڈیلر رگدن اکھج ور ےلچ ےئگ۔ اھبرٹ ےک ارماض مشچ ےک رعموف رتنی رسنج دارٹک اک 
ب
رٹنانج ےک اطمقب اس رطج ےک کبسزےک ساھت ان اک واسطہ ہلی نار ڑپا ےہ۔ داین ےک یسک یھب جیگ
ردہ جطے ںیم اس رطج ےک کبسز دےنھکی ںیم ںیہ آےت۔
ومجن ریمشک اہوکیئرٹ ےک ساقب جج سٹسج نینسح وعسمد ےک اطمقب رسرگنی ےک  رر اتپسہل
مںنارماض مشچ اک وارد اس وقص یسک درانوےن وخاٹ ےس مک ںیہ ویکہکن رتشیب رویمخنکو یئک نار رجایح
ےک لمع ےس زگرور یھب ونر اصبرٹ واسپ ےنلم یک ادیم تہب مک ےہ۔ واردربم  8اک رظنم یسک یھب
اہررملف ےس مک ںیہ ،اہجن رضموٹ ونوجان اینپ آہت اور رپاھچویئن ےس یھب وخف وسحمس ورےت
ںیہ۔ وارد ںیم ان دونن رجاجت ےس زگرےن واےل ریغ ومعمیل رموضین یک پا دعتاد رری عالج ےہ۔
رتشیب رری عالج رویمخن وک دو نار لمع رجایح ےس زگرنا ڑپا ےہ؛ نامہ ایھب نک ان یک آوھکنن ںیم اصبرٹ
ںیہ ولیٹ۔ اےسی رمضی یھب ںیہ نج ےک ساھت وکس  امیتردار بہںناور اےسی رویمخن یک یھب وارد ںیم
رھب امر ےہ نج ےک ساھت درونجن امیتردار وموجد ںیہ۔ رتشیب رتسبون رپ رری عالج رویمخنھی آوھکنن رپ
ایٹپن دنب ںیہ اور دعتمد یک آوھکنن رپ ایسہ ہمشچ ڑچاھ وہا ےہ۔ وادلنی اک ے وچبن یک احلص رپ رو رےہ

ںیہ اور ان اک لبقتسم نارنک وہےن رپ ارسفدیگ ےک دنمسر ںیم دوےب وہےئ ںیہ۔ جج اصجت ےک وقبل
ہز رطف آوھکنن رپ ایٹپن نادنےھ وہےئ مک رمع وچبن وک دھکی ور دل وخن ےک آوسن روےن اتگل ےہ۔
لتق واغرٹ اور آہ و اکب ےک اس اعمل ںیم انک ناٹ ناع ِتامطتین ےہ ہک وعاا اک ارفناد اور اامتجیع حطس رپ
پنطی
مب
ں رویمخن یک ادماد ںیم
جڈہب ااثیر و دمہرد پاقرار ےہ۔ ڑکیسون وجان اوریئک انک راضاکر

رصموف ںیہ۔ امیتردارونھی  ےئ اھکےن ےنیپ اک ااظتنا وہ راہ ےہ۔ ڑکیسون وجاونن ےن وخن اک ہیطع دنا نا
وخدوک اس ےک  ےئ ررٹسجور وانا۔ آج ریمشکوین ےن انک نار رھپ ناپص ور دنا ےہ ہک وہ جکومت رپ رھبوہس
ےئک ریغبیسک یھب آتف اور تبیصم اک وخد اقمہلب ورےن اک وحہلص رےتھک ںیہ۔
ےھجم ناد ےہ ہک 5242ء ںیم ریمشک ایسی یہ وصرٹ احل دواچر یھت ہک اس دوران اھبرٹ ےک سبییٔز
احصویفن ےک رمہاہ ےھجم ارسالیئ اور نیطسلف ےک دورے اک ومعق مال۔ نل ابیب ںیم ارسایلیئ ورری امظع ےک
ریشم دوید راپارن پانفیگ دے رےہ ےھت۔ وہ ارسایلیئ وفج ںیم امہ دہعنڈار رہ ےکچ ےھت ،انبلن یک جیگ
ںیم انک پاڈیگی یک امکن یھب یک یھت ،اس ےک عالوہ اافتنےک ہض ےک دوران یھب وفج اور وپیم  ںیم امہ
دہعون رپ پااامجن رےہ ےھت ،اس ےیل اھبریت احصیف ان ےس  ہ اجےنن ےک  ےئ ےب ناٹ ےھت ہک آرخ وہ
ریغ حلسم ینیطسلف اظمہزنی ےس ےسیک ےتٹمن ںیہ۔ ابہون ےن اہک 4881ء ےک اافتنےک ہض ےک دوران ان یک آریم

اور وپیم  ےن وپاٹنئ  1ےک پیلت نگ اامعتسل ےئک ےھت ،رگم اس ےک اتنجئ اک زجت ہ ورےن ےک دعب ان رپ
نادنب اگل د یئگ یھت۔ ان ایھتہرونھی پیھک وک اٹ اہحلس اخےن ںیم رنگ اھک راہ ےہ۔ سج ینپمک ےن
نب
 ہ ایھتہر انبےئ ،اس ےن جکومت وک سکش یک یھت ہک وہ وپاٹنئ  8ےک پیلت سیالس  ورے یگ وج ًاتبسن مک
جطرناک وہنگے ،رگم اس وقص نک ارسایلیئ جکومت ےن وکس  ہلصیف ںیہ ایک اھت۔ راپارن ےن میلست ایک

ہک حلسم وجگنجون ےک پاسکع اظمہزنی ےس انٹمن آسان ںیہ وہنا ،وصخاصً جت اعیمل میڈنا اس یک
روپرگنٹ یھب ور راہ وہ۔ ریحٹ ےہ ہک امہرے دورے ےک دنچ امہ دعب یہ  ہ ایھتہ روج ارسالیئ ےک اہحلس
اخونن ںیم رنگ آولد وہ رےہ ےھت،ریمشک ںیم اامعتسل ورےن ےک  ےئ اھبرٹ یک ورارٹ داہلخ ےن
درآدم ور  ےئ۔
راپارنےن اتبنا اھت ہک ابہون ےن رپا ےس یٹپل وہس  الیٹس یک وگویلن اور ےب وہس ورےن وایل سیگ اک
یھب رجتہب ایک اھت رگم وچبن رپ ان ےک کلہم ارثاٹ ےک سبت ان رپ یھب نادنب اگل د یئگ۔ اھبرٹ ںیم

پیلت ونگنکے دعب اٹ ان دوونن ایھتہرونکے اامعتسل یک ناںیت وہ ریہ ںیہ۔ اس ارسایلیئ ارسف ےن اھبریت
احصویفنکو دششر اور ردیجنہ وردنا جت اس ےن ریمشک ںیم انیعتٹ اھبریت وفج ےک ارسفونکے
''اکرناےم‘‘ انسےن رشوع ےئک۔ اس ےن اہک ،اھبریت ارسف اس ناٹ رپ ریحان وہ اجےت ہںن ہ وشرس ردہ
عالوقن ںیم حلسم اور ریغ حلسم یک رفتقی ویکنھی اجےئ؟ ابہون ےن اہک ہک احل یہ ںیم ارسالیئ ےک
گ
دورے رپ آےئ وہےئ انک اھبریت رنجل ےن ان وک اتبنا ہک ریمشک ںیم وہ وپر آناد وک ییزوررھگون
گ
مںن وش ور نالایشن ورےت ںیہ ویکہکن ان ےک  ےئ ریمشکاک ہز دروارہ دہشت رگدیک انپہ دنہ ےہ۔ راپارن
ےن اہک ،مہ ےن اھبریت رنجل وک وجاٹ دنا ہک ارسالیئ وپر داین ںیم دبناا یہس رگم اس رطج ےک
آرپنشی اور وہ یھب ریغبیسک ایلیٹن سنج ےک ،ان یک اکررواویئن ںیم سالم ںیہ ںیہ۔ راپارن ارسایلیئ

ورری امظع دوہد پاک ےک اس و د ےک یھب ر ن ےھت سج ےن  پمی دوید ںیم ینیطسلف رامنہنون ےک
ساھت وجالس  5222ء ںیم تفگ و دینش یک یھت۔ اس واےعق وک ایبن ورےن اک دصقم یسک یھب وطر رپ
ارسایلیئ رجامئ اک دافع ورنا ںیہ ہکلب رصف  ہ ناورورانا ےہ ہک ریمشکسک ک  نک اعیمل دراعئ انالع ںیم
اور افسریت حطس رپ under reportingاک اکشر راہ ےہ اور اظممل یک ریہشتسک دقر مک وہس  ےہ۔
راپارنےن رنجل اک ناا وت ںیہ ایل رگم اہک ہک مہ ےن اھبریت وفیج و د وک وشمرہ دنا ہک رکسع اور ریغ
رکسع ںیم رفتقی ہن ورےک وہ ریمشک ںیم وصرٹ احل وک دیچیپہ انب رےہ ںیہ۔
داین ےک د رگ جیگ ردہ جطون ےک پاسکع اعیمل میڈنا ےن پا ک  نک ریمشکوک  رظ ادنارایک ےہ۔ ارگ
روپرگنٹ وہس  وت یھب دور درار عالوقن نک رساس  ہن وہیکسٰ ،یتح ہک رسرگنی اک میڈنا یھب رتشیب عالوقن ںیم
اجےن ےس اقرص ےہ۔ دنچ پاس لبق اھبرٹ ےک انک رعموف اکمل ونک  اور اقونن دان اے یج ونراین
ےک رمہاہ ںیم ےن ونجیب ریمشک ںیم لیگنت لیصحت ےک انک وخوصبرٹ اقما ریشی وار اک دورہ ایک اھت۔
رسزبس ولگنجن اور اہپر ناولن ےس ُپا اس واد ںیم دالخ وہےت یہ رقتابیً  02ولکمییز نک ڑسک

ےس قحلم یھبس رھگون یک دورس زنمل رپ ںیمہ وفیج وجان  رظ آےئ۔ ولعما وہا ہک رھگون ےک ت نی وت
ب
ب
ہلی زنمل رپ رےتہ ںیہ اور دورس زنمل وفج ےک  ےئ وصخمض ےہ۔ اہین دننون واولن ےن ہلی نار
میڈنا ےس واہتسب افراد وک داھکی اھت۔ ایس رطج ارگ رسرگنی ےک ریشِریمشک ایٹسن ویٹٹ آف میڈلکی
سازسنئےک آراکویئروک اگنھکال اجےئ وت اےسی وہرشنا کبسز یک نفصیالٹ ےلم یگ ،وج وقبل یئک دارٹکونکے
میڈلکی رٹسہ ںیم آرخ نار رصف جیگ میظع دوا ےک دوران رجنم ایلیٹن سنج ےک ادارے اٹسگوپ

گب
ےک ارٹنو شں رٹنسون ںیم روپرٹ وہےئ ںیہ۔ اہین انک افلئ رعیب ےک ااتسد  01ساہل رفظم نسح
رمرا یک ےہ سج وک اوتکپا4884ء ںیم رتال ےس رگاتفر ایک ہ ا اھت۔ جت اس وک اتپسہل النا ہ ا وت ادوتینھی
وہج ےس وہ  Rhabdomylosisنایم امیبر یک ااہتنس  دیچیپہ ونتیع اک اکشر وہ اکچ اھت۔ اس ےک ےھٹپ امعئ
ںیم لیلحت وہور نبساٹ ےک راےتس ناہز آرےہ ےھت۔ دوران شیتفت رٹپول ےس رت ولےہ یک سالج اس یک
دعقم ںیم دالخ یک یئگ یھت سج ےن رمرا یک اڑتنوین ،دعمہ اور رپدہ مکش وک اچک ورےک ڑھپیھپون وک
یھب نساہن انبنا اھت۔ اس اک اتپسہل ںیم نیت ےتفہ دعب ااقتنل وہ ہ ا اھت۔یئک ریغ یکلم دارٹک وج اےسی کبسزیک
اسیڈ ورےن یئک پاس لبق ریمشک وارد وہےئ ےھت ،ان اک انہک اھت ہک 4880ء ںیم ریبوٹ ںیم اور 4888ء
ںیم آرمیبیا ںیم رزلولنکے دعب اس رطج ےک کبسز دحمود دعتاد ںیم دےنھکی ںیم آےئ ےھت۔
مصن
اس جطے ںیم ایسی تہب یس اہکاینن رظنم اعا رپ آےن ےک  ےئ یشیتفت احصویفن اور فبں یک رظتنم ںیہ۔
ان دااتسوننھی ضحم انک کلھج نایل وود یک ملف دیحر ںیم اور انڈرنی ویل اورا یھت ا ٹاٹ یک اٹ
''د میڈور‘‘ ںیم ےلم یگ۔ اٹ وقص آ اکچ ےہ ہک دو داہویئن ےک دوران شیپ آےن واےل وااعقٹ ےس
رپدہ ااھٹنا اجےئ۔  ہ ناٹ اٹ ایعن ےہ ہک ریمشک نارخی ےک دبرتںی دور ےس زگر راہ ےہ۔ اس دوران وج
لسن رایر وہس  ےہ اس ےک رومخن رپ رممہ اگلنا وجےئ ریش الےن ےس مک ںیہ۔ ںیم ےن دنچ سال لبق
اک ے انک اکمل ںیم ربخدار ایک اھت ہک ریمشک ںیم رکسعپص دا وتر ریہ ےہ رگم  ہ ایخل ورنا ہک واہن انم و
اامن وہہ ا ےہ وخد وک دوھہک دےنی ےک وسا ھچک ںیہ۔ دنبووقن یک آوارںی وخاہ مھت یئگ وہن رگم وج جیگ
داموغن ںیم اجر ےہ ،وج الوا ادنر یہ ادنر نک راہ ےہ اس اک دس ناٹ ورنا رضور ےہ۔ ریمشک رپ اچر
 روین ےس طاقص اور وخف ےک درےعی جکومت یک اج ریہ ےہ۔ 5242 ، 5228ء اور اٹ  5242ء ےک
اظمہزون ےن  ہ ناور ورادنا ےہ ہک وخف یک ایسفنٹ پا ک  نک متخ وہیکچ ےہ؛ نامہ طاقص اک رور اٹ

یھب نایق ےہ۔ ارگ اٹ یھب جکو ںیت اس یدب یل وک  ےنھجم ےس اقرص رںیہ یگ وت  ہ  ہط دب رتنی مدا اماکحتا
اک اکشر وہ اجےئ دن۔ ہلئسم ریمشکوک لح ورےن ےک  ےئ دیجنسہ وہنا ڑپے دن۔ اس ےک  ےئ وہمجرپص ،رمح

دیل اور افمتمہ رپ ینبم انک اموحل رایر ورنا وہدن۔ عالےق ےک اجبےئ وعاا ےک نار ے ںیم وسانچ وہدن۔
ارگ اس تمس ںیم وکس  شیپ رتف وہیت ےہ وت اخدنان ےک اولکےت لی فردوس ادمح ،سج ےن راوہل
دندن وک الوجاٹ وردنا ےہ یک یئانس  یک قرناین رااگیئن ںیہ وہیگ۔

