
 رہفتس

۱   

۲   

  رعض رتممج ۳

  ااہظر رکشت ۴

  اعترف ۵

  نیشپ۔ویسی رنجی رپ رباطونی ہضبق ریگی یک ووجاہت . ۱ابب۔  ۶

  رباوہی ۔ رباطونی ارتشاک . ۲ابب ۔  ۷

  ااغفن ارث و روسخ متخ رکےن ےک ےئل رباطونی وکںیشش . ۳ابب ۔  ۸

ولبچ اور ااغفن یلسن رگووہں اک اکی دورسے ےک الخف  . ۴ ابب ۔  ۹

 اایتمزی روےی اک اظمرہہ

 

  اوسینںی دصی ںیم اس رنجی ےک ااغفونں یک دخموش احتل . ۵ابب ۔  ۱۰

   القت یک ابداشہِ ااغفاتسنن یک اتریخی امیتحتوخانینِ . ۶ابب ۔  ۱۱

  دقریت ٓاافت . ۷ابب ۔  ۱۲

ربشٹ ولباتسچن ےک رباطونی رمکحاونں ےک روےی ےک الخف  . ۸ابب ۔  ۱۳

 ااغفاتسنن رجہت اور وایسپ

 

  رباطونی راج یک انعںیتی . ۱۰۔   ابب ۱۴

   اظنم دنبویتسبزونیمں اک .أ 

  ایقم رہشی العوقں / وبصقں اک .ب 

یمیلعت اداروں اک ایقم ؍ ربشٹ ولباتسچن اور اس ےک  ارطاف ںیم   .ج 

 میلعت یک اترخی 

 

  وگرٹنمن ابرسین اہیئ وکسل یبس یک اترخی        .د 

  رباطونی دور ےس ےلہپ اور اس ےک دوران وخانیت یک تیثیح  .ه 

 ر  رکازمئ روگینشیل  ۱۹۰۱اقونین اظنم ؍ رجہگ ؍  .و 
ی

 

ئ

 

ٹ

 

ن

   ۱۱۱ء اک رف

 ےک ارجا  یک ا .ز 

 

 کی ٹ
 فئ
ی

 

ٹ

ویبنجں وک زریع زنیم ےنچیب اور ڈواسیملئ رس

 اممتعن 

 

  ڈرٹسٹک زگریٹیز یک اتفیل  .ح 

  ڑسںیک اور رولیے .ط 



  یبس ہلیمِ ااپسں و ومایشیں اک ٓااغز .ي 

  درایےئ انڑی ۔ ویسی ےک ااغفونں یک طخِ زتسی  . ۱۰۔  ابب ۱۵

  یبس ےک ونداھین اقمبہلب رمی . ۱۱۔  ابب ۱۶

  ولگاخن ونداھین . ۱۲۔  ابب ۱۷

  یبس ںیم ابروزیئ ۔ رکک انتزاعت . ۱۳۔  ابب ۱۸

  اایم ربملدار احیج زعزی اخن ولین، ان ےک اخمنیفل اور  ٓارخی . ۱۴۔  ابب ۱۹

 ےک اصیف

 

  ابروزیئ رسربااہن . ۱۵۔  ابب ۲۰

  رس دنلب اخن ودل رصمی اخن ودل بیبح اخن ابروزیئ .أ 

  ودل رکش اخن ابروزیئ ریشزامن اخن .ب 

  رسدار دمحم اخن ودل رکش اخن ابروزیئ  .ج 

ی اخن ابروزیئ .د 

ٰ طف
مص

  رسدار 

  رسدار دنمس اخن ابروزیئ .ه 

ج ک رسربااہن . ۱۶۔  ابب ۲۱

 

خ

  

ج ک .أ 

 

خ

  ویسی ےک ہفیلخ وقعیب اخن ودل رکش اخن دوتل زیئ، 

  ویسی ےک رمزغاین ےلیبق ےک رسربااہن . ۱۷  - ابب ۲۲

  ویسی ںیم رکک ےک امثعین . ۱۸۔  ابب ۲۳

 ی اور راسیئین ااغفن . ۱۹۔  ابب ۲۴

 
 

 
  دروں ےک پ

اک  نجیےک ومڑ اور ٓاےن واےل اسولں ےک دوران ر دصی . ۲۰۔  ابب ۲۵

 رظنمانہم ومعیم

 

ء ےک درایمن یک اجےن وایل  درابر یک اقترری  ۱۹۲۰ء ےس  ۱۹۱۰ . ۲۱۔  ابب ۲۶

 ےک دنمراجت

 

ر ان اغبوت اور اس یک ووجاہت ۱۹۱۸ . ۲۲۔  ابب ۲۷

 

ئ ی
ھ
ک

  ء یک رمی۔

  ء  اک دعتمی زاکم ۱۹۱۸اومات اک اسل ؍ اوتکرب  . ۲۳۔  ابب ۲۸

  وشرش اک اسل . ۲۴۔  ابب ۲۹

  ںیکیرحت الختف اور رجہت یک ولباتسچن ںیم ربشٹ . ۲۵۔  ابب ۳۰

ہ اامن االصاحت اک اطمہبل اور ااغفاتسنن ےک ابداش وصےب ںیم۔  ۲۶ابب ۔  ۳۱

 ریتصخ اہلل یک

 



( اور امشل ء ۱۹۳۲) یدبعارلنٰمح رباوہ ڈاوک ونجب ںیم . ۲۷۔  ابب ۳۲

 (ء  ۱۹۳۵) اپےل وخیتس یرفار ربشٹ ولباتسچن ںیم رشمیق

 

  رموحم دبعادمصل اخن ازکچیئ )اخن دیہش( یک ایستس .۲۸۔  ابب ۳۳

  اقیض -احمذ  اخمفل . ۲۹ – ابب ۳۴

ع
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ٹ س

 ( اور ان یکء ۱۹۷۶ – ۱۹۴۰) 

 ملسم گیل

 

 ااتتخہیم ۳۵

 

 

 

 

 


