
 

 

 

 

 

NALANDA OPEN UNIVERSITY 

COURSE  : B.A. URDU (SUB.) PART 2 

PAPER   : PAPER II 

TOPIC   : ALIGARH TAHREEK 

PREPARED BY : PROF. ISRAIL REZA, 

SCHOOL OF INDIAN & 

FOREIGN LANGUAGES 

 

 

 

 

 



 ا�� وہ ��ے۔ �	���ا�����ن ���� ے �
	�� �ڑه ���

 اور #)�)ں ��ے۔ہ&�و�%��� $�#� ے "! �� ��	 ہ�ہ

 ہ	 ے ز���� � $-����)ں ہ&�و�%��� ,	 +)ر ��ص

 �3	 �ہ	2 �ے ا�ہ)ں � �)��)ں اور ��$�)ں � "0/ے

��۔ان ہ$�4#0 �ے � اور �� 6)ر ,	 5	ور�)ں 

)"�7ں رہ&�����ہ �ہ � ان �ے )"7)ں $ �
��ہ �- 

 $<ہ=،ادب، �ے ا�ہ)ں ��:ہ رہ�ں �ہ $
�ود �� $��ان

ہ �ہ 6	ض ���ج اور $�0"	ت ���0?، �����، 

۔� �)Cہ ,	 $-���C DEہ ے $-����)ں ہ&�و�%���  

اور ا�J	�Iوں ء ہ� $��Gہ دور �:)$� ے ����ہ �1857)ں �) 
 	J$ ا$%��ز ہے۔ K� ے در$��ن ا��� �:�	ا�� ے �6Lز 

ء �ے ہ� اس ے �NLر �ہ� �����ں ہ) M:ے ��ے۔ �61857ر 
 ��#	�	��� ا��� ��ن �ے ان ���)ں ) �ہ� ,ہ�ے $
-)س 
 � D/P%-$ ے���۔�6ر ے ��0 �	��� ے ��$&ے ہ&�و�%�ن 
 وا Q5� �(	 ML:� ���۔

 �ا�WPب �ے �	��� ے دل ,	 �ہ	ا اN	 ڈاT اور ا�ہ�ں S)م 
�/�ہ� و �	��د2 � "��� ا�-�س ہ)���۔ا�ہ)ں �ے S)م ) ���ار 
	�ے ے #�ے ا�J	�2I ز��ن ��:�&ے اور $G	�� ��)م ے 
� )ل ,	 زور د��۔X��&Mہ 1862ء $�ں �	����ے �6ز2 ,)رہ 
� $P � �ہ ��� ہ  YCد ڈا#�۔��&� �$�ں ��E&ٹ�]� �)��Eٹ� 
 �%��)ں  �-&E�� ہ<�/� اور�ا���، ����،  �ا�J	�2I ز��ن 
�	�Cہ �� E�Cے اور ان #)�)ں ) اس �	$��ہ �ے [��Eہ اٹ���ے 
 �%��)ں  �� $)S^ د�� E�Cے C) �	اہ را�� ا�J	�2I ز���)ں 
 Q�
$�4#0ہ �ہ�ں 	�:%ے ��ے۔��E&ٹ]� �)��Eٹ� � ��Sم ہ� _
 �ے ���� اور اد�� �ر��$)ں  ��	
$0&)ں $�ں ��� �ڑه �
�4Pۂ �6Lز ہے۔اس #`ے ہ اس �)��Eٹ� ے �P$ (C_� اس 



 �_�P$ وہ� 	ے �&��د2 +)ر ,��ے �`ے �وS� b�, �3	 ر
�	��� اور ان ے ر[�Pء �ر ے ���� و اد�� �ر��$)ں اور 
 ���� �CوCہ� $�ں �	_ہ دراز �� �ر[	$� رہے۔

��۔#&�ن $�ں ا�ہ)ں �ے  	[� ��	��� �ے 1869ء $�ں ا��J-%�ن 
ا�J	�2I ��3م ���0?، +	ز $�0"	ت، +	ز ز����، ا��SW اور 
���+ �C	�Pہ �ر � �3	 E�6	 �ے $�4#0ہ �� اور �ہ [� �ہ 
-])رڈ اور ��/	ج ے +	ز L 	L Y,ہ ہ&�و�%�ن $�ں وا ��
 	L Y,ے ��۔1871ء $�ں ہ&�و�%�ن واE�C T(�,	 �����0 ادارہ 
 � D-� �`� ے اور�	ا��)ں �ے $-����)ں $�ں ���0? ے ��م 
ذہ&� �	��� ے #`ے 24 $`� 1875ء ) ��� �ڑه $�ں $�ر�ۃ 
ا#�0)م � �&��د ڈا#�۔اس ے �C 8 �0&)ر2 1877ء $�ں 
� درCہ د�� ���۔�ہ ادارہ �ہ���  e#�$�ر�ۃا#�0)م ) ا�?۔اے۔ او 
	�ے #�J۔اس �#e �ے ا��J-%�ن ے  �S	� g��� ےہ� �	�� 
�ں۔ D_�� ت�$�� � �ہ%	�h اور  D��S�	�h ا���<ہ 
 

 ��� �S	� اور اد�� ����� ،�C��� ،��	"�0$ ،�/����0، $<ہ�
ے � )ل ے #�ے  hC ے�� �_�P$ ?ے اہ ��	
�ڑه �
�۔ا,&� ز���� $�ں ہ� �	���  b"( h:�$ 	ے ہ� ���	�
 b"( �) �)��)ر�ٹ� $�ں ��#&ے  e#�ا��� ��ن �ے اس 
 �$(:� 	�G� ےg رو,�ہ [&ڈ T Y�� h:�# �"	وع 
	�ے � ا�Cزت �ہ�ں د�%� ���۔M�&Mہ �	 ���  ?E�S ر�ٹ�(��(�
 ( e#�� و[�ت ے ��0 �)اب $
-h ا#��� �ے ��� �ڑه 
 �� $J	 ان  b"( ��)��)ر�ٹ� ے درCے �� ,ہ&��Xے 
g رو,ے �C^ ہ)Eے۔,�	 ان � و[�ت T gٹL ف	ز���� $�ں _
 gT 20 ے	ے ��6L �0 ��ن �ے �ڑ��C 2]���7 �ے �م 
رو,ے اٹ�ے `ے اور 1920ء $�ں �:)$� �ے $&3)ر2 



) ��� �ڑه $-�? �)��)ر�ٹ� � درCہ  e#�ے اس 	 D_��
 د��۔

 (��� �ڑه �ے ہ&�و�%�ن ے $-����)ں اور ہ&�و�%��� S)م 
���ار 	�ے اور ���0? ��[%ہ �&��ے $�ں اہ? رول ادا �� ہے۔��� 
) [	وغ د�&ے ے #�ے �	 ��� ے ر[�Pء �ر  ��	
�ڑه �
��#�، "/��، �<�	ا���، Lزاد،$
-h ا#���، $ہ�2 $)#)2 
ذ�ءا�m� ،nد �Sدر2، $
�� اS/�ل، اور �6L ��ن �ے �ہ� �ڑا �م 
ے اس �)اب � ��م  ���	� D_درا ��	
�� ہے۔��� �ڑه �
� �0/�	 ہ��ں Lج ہ&�و�%���)ں � ز���� $�ں ��م اور  YC ہے
 �E��$-����)ں � ز���� ے #`ے $!%�o "0/)ں $�ں ��ص د
 	, Q4� 2اد	ے ا�]� ���	� ��	
د�%� ہ�ں۔ا�%�اء $�ں �ہ �
"	وع � ��� #�:h ��0 $�ں ر[�Pء ے ���g $�%ے �`ے اور 
 ا�� �ہ� �ڑا �S[�ہ �h ���۔

 ،�C��� ،، اد����	����0، $<ہ/�، $�0"�ے � ��	
��� �ڑه �
ے #�ے �ہ��� اہ? رول ادا  �S	� ار2 اور��� �����اور  �����
�� ہے۔��� �ڑه $-�? �)��)ر�ٹ� Lج ��� وہ� [	اpE ا��mم دے 
	�ے  D_�� ?��0� ے �ے +�/�ء�(رہ� ہے۔د��� ے )�ے 
� �ہ	ا �	��� ا��� ��ن ے �	  YC ے ہ�ں�L ے #�ے وہ�ں
 ہے۔

 

 


