
 

 لیدل مختصر رشتچ یہوائ – اے سیا وی
 

 ۔میتسل آزادملک تہ مختار خود رِبطو سلطنت ہنز یہوائ کور ہن اے سیا وی – 1826
 

 جھنڈہ کہُکیامر ٹھیپ یہوائ تُل رنیوز کہہکیامر تہ یضرور خاطرہ حفاظتہ چہ کہیامر اوس ہی زہ قبضہ زانتھ ہی ٹھیپ یہوائ کور ہن ہیبحر اے سیا وی – 1893
 :ویپر احتجاج سنُد ملکہ(" آزاد نشہ مشکلہ" یکالن للُو لکہم ہنزِ یہوائ سرکارن یکیامر کر پتہ امہ ۔راچھدر کہُکیامر چھُ یہوائ زہ یٰدعو کوُرن تہ
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 کساسیٹ ڈا،یفلور انا،یلُووز لہیی آس سپدان عمل برونہہ امہ ٹھیپ تھی کرتھ انداز نظر معاہدہ الحاق سُہ الحاق، تیس یہوائ" طور یسرکار" کور کہنیامر – 1898
 مُلکچ یالحاق زہ گو مطلب آسُنک نہ معاہدہ الحاق مطابق ہقونون یاالقوام نیب ۔الحاق تیس یہوائ طور یسرکار کہنیامر کور اوس، الحاق تیس خطن یباق تہ

 ۔آمژ کرنہ میتسل نہیچھ یمُختار خود
 

 ۔ژھانی روُزن استیر اکھ بطور تیس کہسیامر کنہ ژھانی رُتبہ الگ پنُن چھا تم زہِ ہیی پرژھنہ لوُکن نیہند یہوائ تھیُ منعقد عامہ رائے اکھ کوُر کہنیامر – 1959
 ہندہ نیفوج یکیامر 10,000 ۔ژھانی یآزاد چھا لُکھ ہند یہوائ زہِ اوس، وونمُت چاٹرن متحدہک اقوام سیُ رد ارادہ سوالُک مہیتر تمو کور ٹھیپ ادسیبن کس جہینت

 ۔کرنہ شامل ٹیسٹ پنژاہم بطور یہوائ ہیآ پتہ تمہ تہ ووٹ ادہیز روزنس تیس کہسیامر آئے تمن آس روزان منز یوائی می ،ہمدد کہ ووٹہ
 

 ۔تھاوتھ منز تذبذبس تہ وُنہ لُکن نیہند یہوائ ژھانڈان ی۔آزاد چھُ کہیامر تہ یکالون خوبصورت ادہیز کھوتہ ساروے سلتطنچ یکیامر تہ وُنہ چھِ یہوائ – 2015
 ؟…کالس تسیک مگر

 
 "!مُلک بارہ بوڈ ٹھیپ نسیزم چھِ  اس"  کران یٰ دعو ہی دوہہ پرتھ چھُ  کہیامر
 "!انصاف تہ یمختار خود خاطرہ سارنے…": ناوان ونہ ہی بہناوتھ کہیس بچن یسکول نین پنہ چھِ تم تہ

 
 ! زانہہ بنہ نہ تہ کہ،یامر چھُنہ یہوائ: جواب در چھِ لُکھ ہند یہوائ

 
 !انصاف ،یآزاد ،یمختار خود

 
 تمن چھِ  پاٹھ کتھہ طاقت قابض زہ چھِ  باوان ہی مہی لہیدل نہ پنہ نہ پنہ چھِ  تمن ۔کران جہد جدو خاطرہ کرنہ حاصل یآزاد قوم قبضہ ریز ہنہیک چھِ  منز اہسیدن

 تہ لیدل پنن تہ کرُن منعقد لہیم یجانکار مستقل کھ ا ٹھیپ رسیجز ییکوا رس،یجز یمزاحمت ژھانی چھ نیبسک ہند یہوائ ۔دباوان کرتھ انداز نظر ای دتھ دھوکہ
 گژھہ افتتاح کیام ۔کرنہ تہ ترجمہ منز نیزبان نیباق اہنیوار ہیی اتھ تہ ابیدست ضرور تہ عہیذر ٹین انٹر روُزہ مواد ہی ۔لبن یزانکار ساالن اہکیدن تھی باوُن جھنڈہ

 ۔ٹھیپ آغازس کس کنونشن ہندس قومن ژھانڈان یآزاد والس نہی
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