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نوکیں بلوچی شاعری َء نیکراہی رنگ

اسلم تگرانی ،ایم ۔فل اسکالر ،تربت یونیورسٹی

Abstract:
The modern Balochi poetry is quite different in its
subject and styles than that of the middle and old one, but
in the modern Balochi poetry, we see a few concenration
to the religious poetry time by time.
I this paper, the religious conceptions in the
modern Balochi poetry will be focussed.

ثلوچی ًوکیں ؽبعشی ثضاں کہ عیوی دوس 1923تب اًوں گؾگ
ثیت۔ اے دوس ِء ؽبعشاًی ؽعشاًی تہب ًیکشاہی سًگ دسا ثٌت ثلے
چؾکہ ُهالہی دوس َء ثوتگ۔ کوے کوتش گٌذگ َء کیت۔ چؾکہ اے دوس َء
عشجویں دگٌیب َء آجوئی ِء جٌض تیض ثوتگ ُء کبسداسی ِء ہالپ َء جہذ وتی
ّ
گڈی هٌضل َء سعتگ ُء ہویؾی ِء اثش هبں ثلوچغتبى َء ہن اتکگ اًت۔ اد َء ہن
چبگشدی ُء ساجوبًی صاًت ُء آگہی ثوت۔ پویؾکب اے جٌض َء ًیکشاہی ِء سًگ
چیش تشّایٌت ثلے پذا ہن هئے ؽبعشاں ثبصیں ًیکشاہی پشثٌذ ثغتگ۔
چوؽکہ اهجبص اًت۔اهجبص ثٌذس َء ( تضویں) یک لچہی اعلوة ُء وڑے کہ
یک لچّہ کبسے دگہ لچہ کبسے ِء یک کڑی یے یک ثٌذے ،لہتے ثٌذ یب
تیوگیں لچہے ِء عش َء وتی پشثٌذے عشجن کٌت۔ہشکغے کہ چہ یک
هضًیں لچہ کبسے َء ’’هتبثش‘‘ ثیت توسی آلچہی سہجٌذیبکہ پکشی سہجٌذ َء
گڑا آایؾی ِء سًذگیشی َء وتی دلذوعتی َء عہشا کٌت۔ ثلے اصهی ثلذی
دسکبس ثیت۔ہوے پین َء ثلوچی ِء تہٌبئیں جٌیي لچہ کبس ثبًک ثبًل
دؽتیبسی َء ًیکشاہی تضویي ِء پشثغتگ کہ ثبًک صیت الٌغبء هخفی ِء
لچہ ِء سًذگیشی َء گوؽگ ثوتگ۔
لذعی ِء وصثت( اهجبص)

اسلم تگرانی
واجہ ِء سوضہ ِء ؽوق َء اگش ات ثبوس ثیت
ؐ
ہٌچوػ دل کہ گؼ ئے اًی چہ الپ َء دس ثیت
چو گؼ ئے ولتے هبں دسثبس ِء سعول َء عش ثیت
هشدجب عیّذ ه ّکی هذًی العشثی
دل ُء جبى ثبد ـذا ات چہ خوػ ثمی”(کلوتی،اثبثگش)2008:18
ًوکیں ثلوچی ؽبعشی َء یک ًیکشاہی ؽئیش گؾوکیں هشدے ُهال
اثبثگش کلوتی اًت ۔ آئی َء دادؽبٍ ِء عش َء پشثٌذے پش ثغتگ ثبص ًبهذاس
اًت۔ هال ِء ؽبعشی ًظن ِء ـبسم )َ ( Formء اًت ۔آئی ِء جٌذ چُؾکہ هال
ہے ثوتگ پویؾکب آئی ِء ؽبعشی ِء تہب ًیکشاہی سًگ ثبص گٌذگ َء کیت۔
آئی ِء ؽبعشی ِء َعے کتبة چبپ ثوتگ۔ اعتیيَ ،هلّیں هتُشط ُء ص ّس
ًکؼ۔ہوے اًّوگبں آئی ِء ُکلیبت ؽٌگ ثوتگ۔اًغبى ِء ثوتي َء ثگش داں آعش
َء وتی چبگشد ِء تہب چے گٌذیت ُء چے کٌگ لوٹ ایت ۔ آ کہ وت َء ؽشپ
داسیں هہلوکے لیک ایت ۔ آئی َء ًیکی ِء کؾک پبد َء کٌگی ُء ثذی َء پذ
جٌگ لوٹیت۔ ہوے عکیي ُهال ِء ؽبعشی ِء تہب گٌذگ ثیت۔
آدم ِء اوالد دیبل کي دؽوٌے ہغتیں تشا
چپّ ُء ساعت ُء پُؾت ُء دین گوى اًت گوں تو ْ
ہشگوسا
دمیں گپبں کظ ًضیشیت هئے عش َء ـشك اًت ُگؾگ
فبلذبں دوعت ًجیت خبلك ِء دُکن ِء پُشؽگ"(خبلك،ـضل )2004;18
ُهال اثبثگش کلوتی ِء ؽبعشی َء اے گپ پ ّذس کتگ کہ هشدم چہ
ؽبعشی َء وتی پغٌذ ِء کبس َء چشآئی َء گپت کٌت۔ اؽی ِء ؽبہذی َء ُهال ِء
توبهیں ؽبعشی دًت۔افول تجلیػ ء ِء تہب دواصدٍ افول ثیبى کٌگ ثوتگ۔
ثے اجبصت َء کغی هبل ِء ًہ صوسگ ،خوسد ُء ًوػ ُء واة ِء ک ّوی کٌگ
چہغوال َء ہٌش ًہ کٌگ  ،عشوک ( اهیش) ِء گپّ ِء َهٌّگ  ،تعلین ِء صوسگ ُء
دیگ ،عجبدت کٌگ ،اعشاؾ ـضول خشچی ًہ کٌگ ،تہجذ کٌگ ُء تغجیخ
واًگ ۔
هال وتی چبگشد ِء تہب وتی ـکشی عطخ ِء ہش پین کہ هضًیں هشدهے ثوتگ۔
ثلے چبگشدی ًبسوائیبں ہالط کٌگ آئی ِء هغتشیں ہذؾ ثوتگ۔
آاعالهیگوًبپبں گوں وتی چبگشد ِء گہتشی سآیبًی چبسیگ
ثوتگ‘‘(ہویؼ) ُهال اثبثکش هٌبجبت ہن کٌت۔
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سدن ثکي سدوبى پہ گٌبٍ گبس َء ہ ّوت ُء توـیك ثذئے

هبسا
پہ وتی دیي ُء هہٌت ِء کبس َء هہؾش َء آعبى کي هئے ثبس َء

)2011:4
(عبهل،یعموة
ُهالئی اَہذ ِء لچہ کبساًی سًذ گیشی ُء ہوآیبًی ؽبعشی سًگ ُء
داثبں صیشاى هال ًوکیں ثلوچی لچہ کبساًی صهبًگ َء ہن گوى کپتگ ،
دساجیں اَہذی وڑ ُء داة ِء لچہبًی تہب هال َء ثبصیں دیبل  ،هبسؽت ُء
ًیکشاہی ثٌگپبًی عش َء لچہ کبسی کتگ ۔ ُهال ُء ہللا ِء عیبدی عک ُهہکن
اًت  ،هال اگبں لچہ کبسے ثہ ثیت گڈا آ ہللا ِء ؽبہگبًیں وجود  ،آئی
عبچؾتی واک ُء جوبلی عپتبں ثبص ؽشتشهبس ایت ُء اعش هٌذ ثیت ُء
ہویؾبں صیجب تش کٌت ُء وتی پشثٌذاًی تہب دسؽبى ایت ۔ ًوکیں دوس ِء
ًیکشاہی لَچہ کبساًی سم َء یکے عٌبیت ہللا لوهی اًت ،چؾکہ لوهی ِء پت
وت لبسی یے ثوتگ ُء لوهی ِء جٌذ ِء اعتبد هوالًب خیشهذوذ ًذوی ثوتگ۔
پویؾکب لوهی ِء ؽبعشی ِء تہب ًیکشاہی سًگ گٌذگ َء کیت۔ عٌبیت ہللا
لوهی ِء کتبة صسد ِء اسهبى  ،جگش ِء کپوت ،جلؾک ،پیؽوجشاًی کغّہ،
سہجلذ ُء یبت چھبپ ُء ؽٌگ ثوتگ اًت۔
’’عٌبیت ہللا لوهی چؾکہ وت دیٌی هشدهے ثوتگ آئی ِء ؽعشاًی تہب
اعالهی جزثہ ُء دیي دوعتی ِء ؽہن گشوؽگ دًت‘‘۔
تو عبؽك ِء ًشهیں دل تو کعجہ ِء عٌگبى ئے
(ہویؼ)
َوہلل کہ کالهبًی تبکبًی تہب توئے
لوهی ِء لچہ کبسی ِء تہب ًیکشاہی پٌت ُء عوج ُء صثب ى ِء َصگشی ُء
ؽئیشی سیچ دسا ثیت ً.وکیں ثلوچی ؽبئشاًی تہب کہ آیبًی ؽئیشاًی تہب
عیغی لوهی
ًیکشاہی گوًبپ ُء چہش ُء ؽجیي گٌذگ َء کیت یکے هیش
ٰ
عیغی لوهی َء وتی صًذ ِء ہوک سًگ ِء عوب ثوتگ۔ هضہت ِء ہت ثہ
اًت۔هیش
ٰ
ثیت کہ هبٍ سًگ ِء هہش ُء وتي ِء عوة ثہ ثیت۔ آئی َء ہویٌکہ ہت ُء واہگ
گوں وتی صثبى ُء لجضاًک َء داؽتگ ات  ،ہویٌکہ گوں هزہت ُء ًیک ساٍ۔
پویؾکب آئی چبپ ُء ؽٌگ ثوتگیں دپتشاًی ثٌذات گوں عبڑا ُء وصثت َء
عیغی ِء ثبسوا واجہ عجذالغالم عبسؾ گؾیت؛
ثٌت۔هیش
ٰ

اسلم تگرانی
لوهی فبدت ِء یک گپے هي َء ثبص دوعت ثوت کہ گؾت ِءے
ؽبعشاں ثبیذ اًت چبس چن پِش ثہ ثیت ثضاں چبسچن ِء واہٌذ ِء وڑا ؽبعشچہ
وتی صًذ ِء ہش چب سیں کٌڈاں ثہ گٌذیت ،کہ ثے گٌذگ َء سوک عُشات ًہ
عیغی لوهی اے
کٌت۔ چبس چن ِء ہذاثٌذ ِء ثوہگ ِء پذ اًت کہ واجہ
ٰ
گپّ َء هبسیت کہ هي َء داں اے جبٍ َء یکیں خذا َء عش کتگ ُء آیکیں خذا ثبص
وصثت ُء عبڑا ِء الئك اًت۔
تو هضى عضت ُء ؽشؾ دئے تئی اختیبس اًت کہ صلت دئے
تئی ًبم اًت سدوبى ُء سدن کٌوک دیوک ہن توئے ُء ثشوک ہن
توئے‘‘

اًت

)2005:53
(ہبؽوی،عیذ
هولوی خیش هذوذ ًذوی ًوکیں ثلوچی ؽبعشی ِء ًیکشاہی
ؽبعشاًی عشکیل گؾگ ثہ ثیت گڑا سد ًہ اًت پشچب کہ آئی َء هیبى
اعتوبًی عٌذ’’ ًذوح العلوب‘‘ لکہٌوہٌذوعتبى َء گپتگ۔
هبہتبک اوهبى ِء تہب ثبصیں ًیکشاہی ًوؽتبًکبًی چبپ ؽٌگ
ہوبئی َء کتگ اًت ایؾی َء پذ عوؼبت ثلوچی ًیکشاہی هبہتبکے ثوتگ،
ثلے دیٌی هواداًی ہوشاہی َء عوؼبت َء دگہ ادثی ثبصیں ًجؾتبًک ُء
آصهبًک ؽبعشی ہن چبپ ُء ؽٌگ کتگ۔واجہ هولوی ِء جٌذ اعالهی
ؽبعشے ثوتگ کہ ثبصیں دوذً ،عت کتبثبں چبپ ُء ؽٌگ ثوتگ اًت۔ عیذ
ظہوسؽبٍ ہبؽوی ِء ؽبعشی َء ًیکشاہی ثُي گپ هضًیں ُء ؽبہگبًیں سًگے َء
گٌذگ َء کیت۔ آئی َء ثبصیں ًیکشاہی ُء سودبًی دعتوًک کوبتگ۔ عیذ ِء
دعتوًک آًی ًیکشاہی جہت ِء تپبعگ َء ہوے گپ دیوب کیت کہ آئی َء
دذاوًذکشین ِء ہغتی ُء ثضسگی َء عشجوی َء ِعتک ُء ثیغہ اًت ۔ اًغبى ثے
وط اًت  ،الچبس اًت۔ اے دگٌیب پہ اداسکی جوڑ کٌگ ثوتگ۔ ایؾی ِء تہب
ثٌی آدم ِء اوثبدگ وڑ وڑیں چکبعبًی دام َء کپ ایت۔ ادا ڈکہ اصاة ثبص
اًت۔ وتی ثے تواًیً ،ضوسی ،سدی ُء ًبعشپذیبًی عوب کٌبى َء دائن چہ
پبکیں دس َء ہیش ُء عالهتی ُء وػ ُء ایوٌی ِء واہگذاس ُء دعب ِءے لوٹ اتگ۔
گوں ْتشاًگبًی دسداں صہیشاًی دوس عشیں کوس ِء ہبس کیت اًت
کذی تئی دسگہ َء ثگٌذاں کذی اے صسد َء کشاس کیت اًت
هي ثے تواى ُء ًضوس ُء ثے وط جواصتوں ًیغت کہ پہ تو ثیبیبں
هٌی دل َء اے دسػ ایت کہ سوچے ہضاس سوت اًت ہضاس کیت
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سدی ُء ًبعشپذی ِء آط َء هٌی دل ِء عولیں ثبگ عوتکگ
کذی ثئے دلگوػ پہ هي َء تو کذی اے ثبگ َء ثہبس کیت اًت
(آدیؼ،ؼٌی
ثذؼ)2013:114
عیذ ِء ہذا َهٌّی ً ،یکشاہی ،اًغبى دوعتی ،ساجذوعتی ،دوداًی
دوعتی آئی ِء ؽبعشی ِء اسواٍ اًت ُء ًَیکہ آ وتی ؽبعشی ِء تہب اے دگٌیب َء
ڈوثبسیت۔ وتی کلوٍ َء چوػ دَیگ لوٹیت۔
اهشوص َء هہ ڈوثبس کہ سہذسثش اًت پہ تو
گوػ گش! َچوے اهشوص َء ًہ ثیت ؽشتشیں پٌتبس
چي ئے هجتی ہوشاٍ ثیت صًذ ِء
ہیلے کہ ِ
ًیک صاًتی َء اهجبص ُء ثہ ثئے ًیک ْگوػ ُء ًیک کبس
چہ دوعتی ُء هہش َء گلیں دعتبًی دل َء ئے
سوچے کیت دالں ثبس ثئے ہبکبى اِت دیٌت ثبس
پچ کٌت پتو گٌجبًی دساں ،واًؼ ُء صاًؼ
”
گٌجے کہ گوں تو وت اًت واًبس ًہ صاًبس
) 2005:5/6
(ہبؽوی ،عیذ
عیذ ِء لچہبًی کتبة ’’ گغذ ْگواس‘‘ ِء تہب اولی ؽئیش’’ عوست
الفبتذہ‘‘ ِء لچہی سجبًک اًت کہ چشیؾی َء گوں ًیگشاٍ َء عیذ ِء
ْ
ہوگشًچی پ ّذس ثیت۔
دلگوػ ثکي ،گوػ ثذاس ،ثواى گوں ًبم َء
گوں ًبم َء جہبى پَشوسیں  ،هہشاى ُء پہلکبس
عبڑاہگ ہذا کشصیت جہبًبًی ( جہبى ِء)
سودیٌوک اًت ثے کچھیں ثکؾوک اًت ُء هہشاس
ُه ّض سوچ ِء ِگہیں واجہ اًت ( ثے جیڑٍ ُء ثے ْتشاى)
تئی ہضهت َء دعت ثغتگ ُ ،ک ُوک ِء تئی واعتبس
تچکیں سٍ ُء سہجٌذ َء هئے سہذسثشی َء کي
ْ
آیبًی ساٍ َء کہ تئی هہش ثوتگ اًت گٌج گواس
آیبًی ساٍ َء اًِّبں کہ صہش اِػ عش َء عبہیل
”
ًے کہ ساٍ َء آیبًی کہ وت گبس اًت ُء گوغبس
(ہبؽوی،عیذ)2005:6

اسلم تگرانی
عیذ ہبؽوی ِء صثبى صگشاًِت ُء عشثی صثبى ِء گبلجٌذاں اًَچوػ
سجبًک کٌت تو ًہ گؼ ئے کہ دَس ی گبل اًت ۔
عیذ ظہوسؽبٍ ہبؽوی َء ًیگشاہی ُء سودبًی چبڑ ُء کیپبًی ثیبى َء ہن
سهض ُء ایوبئی صثبًے کبسهشص کشتگ۔ آئی َء گٌبٍ ِء ؽذت ِء هبسؽت کٌبى
َءاًغبًی ثے وعی ُء الچبسی ِء کغّہ ثیبى کشتگ۔ آ پہ اسواٍ ِء آعودگی ُء
دائوی وؽی ُء ایوٌی َء تہٌب اَچ ہوب پبکیں دس َء وتی اوعت ثغتگ اًت۔ عیذ َء
وتی اسواٍ ِء ثے چبڑی ِء تجشثت اًذسی دغبة َء ثیبى کٌگ ِء ثذل َء
گیؾتشوتی صاہشی جبوس ُء ثے چبڑی ثیبى کشتگ اًتپویؾکہ آئی گوسا
ًیگشاہی ـکش ُء ـلغفہ ِء ثیبى َء سودبًی تجشثت ِء ثذل َء صاہشی صًذ ِء
(هہش،سدین)2014:220
ًبگیگی ُء ثے چبڑیبًی فوست پذسکتگ۔
ہوے پیوب لشآى ِء ہغتی ،اصل ِء گوبى ُء آدگہ ًیگشاہی کتبثبًی ثبسوا
عشجوی ُء ثشجوی َء عش َء ایوبى آساى َء وتی پگش ُء لیکہ اے سًگ َء دیوب
آؤستگ۔
عوگٌذ پہ اصل داًک َء ُء عوگٌذ پہ اثذ گبل
عوگٌذ پہ آسیپیں کتبثبًی ًجؾتبس
عوگٌذ پہ ’’هہبثہبست‘‘ ُء ’’ساهبیي‘‘ ُء گیتب
عوگٌذ پہ ثُ ّذہب ِء دَہ َوپ َّذ ِء گپتبس
عوگٌذ پہ توسات ُء ًہ ثشگؾتگیں اًجیل
عوگٌذ پہ داؤد ِء اَصل صیولیں ِهضهبس
عوگٌذپہ لشآى الّوی َء ثش َجن ُء عش َجن
ثے جیڑٍ َء آسیپیں کالهبًی
َعہلکبس(ہبؽوی،عیذ)2005:7
عیذظہوسؽبٍ ہبؽوی کی ؼضل کی ایک ثڑی خبفیت یہ
ت تبثیشپبیب جبتب ہے۔ اگش ایک ؽعش هیں ؼن
ہے کہ اى هیں ودذ ِ
اوس دوعشے هیں خوؽیکب اظہبس ہو تو ؼضل ثذًوب لگتی ہے ۔
ودذت تبثیش کے دوالے عے عیذکی ؼضل کی ًظیش ًہیں هلتی
۔ کیوًکہ اًکی ؼضل هیں هوضوعبتی ودذت ا وسؽعشی سچبؤ
ًظش آتی ہے۔(کلوتی،هالهذوذ( 2005:10

عیذ َء ًیکشاہی ُء اَسواہی کیپبًی دساًَگبص َء ہن َچہش ُء ُؽجیٌی
صثبًے کبسهشص کتگ  ،عیذ ِء گوْ س َء ًیکشاہی پکش ُء جیڑگ ِء ثیبى
اسواہی تجشثت ِء ثذل َء صاہشی صًذ ِء ًبگیگی ُء ثیچبڑیبًی عوست َء پذس
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ثیت۔ ًوکیں ثلوچی ؽبئشاًی تہب یکے واجہ هال هذوذ کلوتی اًت کہ اؽی
ِء ؽئیشاًی تہب ًیکشاہی سًگ هبى اًت ۔ واجہ هال هذوذ کلوتی ًوصدٍ
عبل َء پیغش دؽت (دساثول) َء ودی ثوتگ۔ پت ِء ًبم علیوبى اًت۔ واجہ َء
چوًبہی َء ثبص ؽئیش پش ثغتگ ۔ ًجؾتہ ًہ کٌگ ِء عوة َء آئی ؽئیشاًی
یک الکبپیں ثہشے ْ
ثیگواٍ اًت۔وہذیکہ آ اهشیکہ ُء عشاق ِء جٌگ ِء عش َء
وتی دیش گٌذیں ًگبہبں ؽبًک دًت  ،گڑا پہ عشاق ِء هظلوهیں هغلوبًبًی
دوبیت َء وتی دل ِء ُگ ّ
ک ُء پبہبساں چوػ دسؽبى ایت۔
علی
ف ِّل ٰ
وًت اِػ دسود َ
تکجیش چہ دسگبٍ ِء اِالٍ
ـتخ اص کشیویں کبهل َء
آعبى ثکي هئے هؾکل َء
واجہ هال هذوذ یک دیٌذاسیں هشدهے آئی ؽبعشی اعالم دوعتی
"
 ،هظلوم ِء دوبیت ،ثذیں سعوبں چہ ثیضاسی ُء دًیب ِء ثے وـبئی ِء دسد ُء
ہیوبت َء ع ّش سیچ اًت‘‘۔( صاعوشاًی،یالى)4:41
ُه ّال هذوذ کلوتی َء پہ وتی دیبالًی دَساًگبصی َء یک ُء
ٹ ّکیں عبدگیں ساہجٌذے وتی کتگ  ،آئی گوْ س َء ًیکشاہی پگش ُء جیڑگ ِء
ہوشاہی َء سودبًی تجشثت ِء دسوؽن وتی صیجبئیں سًگ َء پذسائی
کٌت۔ هولوی عجذالذك دمّبًی وت یک دیٌذاس ُء ًیکشاہی هشدهے ثوتگ۔
آئی ِء ؽبعشی ِء تہب ًیکشاہی پٌت ُء عوج ثبص گٌذگ َء کیت۔ خبى لالت ِء وہذ
َء آ دیوثٌذ َء واًگ َء ثوتگ کہ آئی َء چہ خبى ِء ًیوگ َء دٍ کلذاس هبہے
وظیفہ دیگ ثوتگ۔ آئی ِء ؽبعشی گیؾتشواعع ُء پٌت اًت۔
تعبلی َء ؽعشی ثودے ہن داتگ و
"وہذے هي کہ هٌب ہللا
ٰ
علوی عٌچ و ًغجتے ہن هٌب ًغیت ثوتگ۔ ُء هي َء ہٌچیں ساجے ِء تہب هوٍ ُء
ـشفت سعتگکہ اے ساج ،عبدٍ و ؽشکٌیں گپّ َء ؽشتش عشپذ ثٌت۔
گڑاثہتش اًت کہ هي وتی وعظبں ؽعشاًی سًگ َء دس کبساں۔ گڑا هي
دیٌیو ساجی تواهیں چبگشدی رهواسیبًی ثبثت َء ثي گپّبں ؽعشاًی سًگ َء
دَسآسگ ِء جہذ کشت‘‘۔(عبهل،یعموة )2011:430
هي پہ ثغن ہللا ًکتوے کبساں دسثیبى پُش ًقیذتیں گوػ
کٌِت جي و هشدهبًذسوغ دمیمتیں همقذ و دك َء گبس کٌت ثبطل َء دك ِء
جبگہ َء جلواٍ داس کٌت"(ہویؼ).

اسلم تگرانی
ًوکیں دوس ِء ثلوچی ؽبعشاًی تہب یکے هشاد عبدش اًت کہ آئی ِء
ؽبعشی دسداں چہ عشسیچیں ؽبعشی یے۔ آئی ِء ؽبعشی َء دسد ِء ہوشاہی َء
ًیکشاہی گوًبپ جبہے جبہے گٌذگ ثٌت ۔ ہ ّ
ک ُء اًغبپ ِء گپ َء جٌت،
ثضگش ُء دستہ پُچبًی گپّ َء جٌت ،دستہ پچی َء اثیذ آئی ِء ِعتک گوں ہبوًذ
َء هہکن ثوتگ۔ ہوے هہکوی آئی ِء ؽبعشی ِء ثْشاٍ اًت۔
ہغتی ِء عبص ِء اثتذائے تو الئك ِء توعیپ ُء عتبئے
تو
ًبم تئی وسد ثش صثبى ثیتگ دبل هئے تئی عش َء عیبى ثیتگ
چوًبہی عبدش ِء لچہ کبسی ِء اَہن تشیں ثٌگپ کہ آئی
گیؾتشیں پشثٌذاًی تہب پیذاوس اًِت عؾك اًِت ثلے آئی َء چو سثیتی
عبؽمبًی وڑ َء هہش ُء واہگ ِء دسؽبى َء دیبلی ُء تخیال تی ثیبى ِء ثذل َء
وتی ِدلی َهبسؽت ُء جضثگ گوں وتی راتی تجشثت ُء ًیکشاہی دسوؽوبں
گوں هضى عوص َء دسؽبًتگ اًَت ۔
اعتبد عجذالوجیذ گوادسی ًوکیں عہذ ِء ہوب اولی ؽبعش اًت
کہ آئی ِء ِک ّش َء ًیکشاہی پکش ُء ـلغفہ ِء ہوشاہی َء سودبًی تجشثت ِء ْدسوؽن
وتی صیجبئیں سًگ َء دیوب اتکگ ۔ اعتبد عجذالوجیذ وتی سودبًی تجشثتبں
تہٌب پہ ؽعش گوؽی ِء ہبتش َء دسؽبى ًہ کٌت ثلکیں وتی هہش ُء جضثگ ِء ہوب
ْ
عشگوعت اًت ۔ ُء آئی ِء ہٌوػ اِت ُکشتگ۔
تجشثت کہ آئی ِء
عبچؾت ِء ہوک ثیتي ثَہوبًگ ُء ہیشاى اًت
ًبسیبں ہن چیہبل اًت
ًوسیبں کتگ ہلوہِ ،
چہ ثُغتش َء ُء ُکشؽی َء چہ ثُغتش ُء اسػ َء ہن
یک الڈکیں ’’خبکی‘‘ یے گٌج ِء دس َء عشثبل اًت
گوادسی،هجیذ)2008:135
(
اعتبد عجذالوجیذ گوادسی ِء جٌذ یک دیي داس ُء ًوبصی یے ۔ آئی ِء
ؽعشاًی تہب ثبص جبٍ َء ًوبص ِء گپت ُء گبل دیوب کبیٌت۔ًیکشاٍ ِء پشهبى َء ہذا ِء
دین داتگیں اولی هشدم پیگوجش ثوتگ اًت۔ چذ ُء سًذ اے ْدسچ ثٌذ ثوتگ۔
پشچبکہ اًغبى ِء عغّب ِء سدوم ) (EVOLUTIONہوب دسجہ َء عشثیتگ
کہ چبگشد ِء ًیک ُء ثذ َء پجّہ آسگ َء اًت ۔ ًوں ہشصهبًگ ِء هشدهبًی عش َء
اے ڈثو اًت کہ ساعتی ُء گواچٌی ِء هٌّوگش ثہ ثٌت ُء لچہ کبس ِء صهہ داسی
چذ ُء گیؾتش اعتبد عجذالوجیذ گوادسی وتی عہذ ِء ًوکیں دوس ِء ہوب ًیکشاہی
ُء پبک َغوبئیں ثضسگیں لچہ کبس اًت ۔
هہ ثٌت هوجشیں اہوال پبؽک ُگل سًگیں
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پکیش َء ؽہش یلہ داتگ جٌگل َء ًؾتگ )گوادسی،هجیذ)2011:119
"وہذے هي وتی ثلوچی لچہ کبساًی ثبص لچہبں گٌذاں  ،پہش
ثٌذاں ُء ہوے هبساں کہ ہبوًذ َء وتی سثبل پہ ثلوچ ساج َء ثٌذ ًہ کتگ
اًت۔ اے ہوب سژًبئیں آدیٌک اًت کہ چبگشد ِء عکظ َء دًیب ِء
دیوبصاہشکٌگ َء اًت۔ پہ وتی ساج ِء سہؾوًی َء دذا ِء سثّبلو ثیگ ِء گشاًیٌجبس
اِػ وتی ًضوسیں کوپگبں صستگ‘‘ (ـبسوق،ؼالم)2004;8
ًوس ُء وؽجو ِء ہواسی ًذاسگبًی عبصی َء ایوک َء یک ثے
داگیں ثُضسگے وتی چوبًی وجذاى َء دیغت کٌت ۔ اعتبد هجیذ گوادسی ِء
لچہ کبسی ًوس وؽجو ِء ” اثذهبًیں ایشوپے کہ دائن آتبس اًت ُء آئی ثو ہوک
ؔ
توسات َء هئے هہشاًی اًجیل
کیلّگ ُء هیتبپبں تبالى اًت۔هئے ًیکشاٍ ِء
َءہوے دسوًت هب دسثشتگ ثِجے پشواًگ ِء پین
َء(گوادسی،هجیذ)2014:133
اعتبد عجذالوجیذ گوادسی ًوکیں ثلوچی ؽبعشی ِء ہوب لچہ
کبس اًت کہ آئی َء دسعتبں چہ گیؾتش لچہ پش ثغتگ اًگتہ آئی ِء لچہبًی
چبدسٍ کتبة ؽٌگ ثوتگ کہ اؽبًی تہب ًیکشاٍ ُء پبک َغوبئی ِء سًگ ُء
ْدسوؽن هبى اًت۔
’’اعتبد ِء کوبل ایؼ اًت کہ آ وتی سوہب ًی تجشثتبں اثشم ِء اصهی ؽے آں
گوں ؽجیي دیبى َء عبدگیں ُء لظ پہویں صثبًے َء دیوب کبسیت کہواًوک
ْ
عشگوعت آں هبسیت ُء صًذ ُء پشدگ ِء هوجشیں ’
تچک َء آئی ِء دیذى ُء
اعشاالں آؽٌب ثیت ۔ چوؽیں ـکش ُء هبسؽتبًی ثیبى َءاعتبد َء گشاى ُء هؾکل
ُء هبًگؾیں صثبًے ِء ثذل َء اًچیں ؽجیي ُء چیذگبں چے کبس کپتگ کہ اچ
ایؾبں صیجبئی ِء هبسؽت ودی ثیت۔ پہ هہشاًی گل َءکبسهشص ثوتگیں ؽجیي
اگں هجبصی عؾك ِء سد َء چبسگ ثہ ثٌت تہ هہشاًکی ْدسوؽن گشًت ُء
)
گواچٌی عؾك ِء ًؾوًذاسی َء َو جواًی َء کي اًتگ
هہش،سدین)2014:227
عجذالوجیذ گوادسی ِء ؽئیشاًی پبک َغوبئی ِء سًگ چو چبسدہی هبٍ ِء
پُش ًوسیں سژى َء تبالى اًت۔
جٌیذ ُء سوهی ُء ؽجلی  ،طواؾ َء ؽوع ِء سلـ َء اًت
وتی هذجوة ِء دیذاس َء هکبى َء الهکبى ثیت اًت
هغبپش هہش ِء دسگبٍ ِء هجیذؔ واتش ًہ ثٌت ہچجش

اسلم تگرانی
ہوب کہ هٌضل اػ دس گپت  ،چہ جٌذ َء ثے ًؾبى ثیت
اًت)هال،جی،آس)2002:14
اعتبد عجذالوجیذ ثلوچی لجضاًک ِء ثبص لچہ ْگوؽیں ؽبعشاًی
تہب ہواس اًت کہ اًگت َء آئی ؽبعشی ِء ؽبًضدٍ کتبة چبپ ُء ؽٌگ ثوتگ
اعتبد ِء کوبل ایؼ اًت کہ ثلوچی صگشیں ُء گوہشیں گبالں پذ َء صًذگ کٌت
آئی ِء ْگوس َء لجضاًی اهجبسے ہغت آ ہذ ا َهٌّی ُء اعالم ِء ُدسّیں افوالًی ُء
ثبصیں ِعتک آئی ِء لچہبًی تہب آسگ ثوتگ۔
عطبؽبدثلوچی ًوکیں ؽبعشی ِء تہب یک هضًیں ہٌذ ُء جبہے داس
ایت آ چہ سوایتی ؽئشی داة َء دیوب ؽتگ ۔ ًوکیں ْدسوؽن ِء ثي ہؾت ایش
کٌوکیں ؽبئش عطب اًت۔ عطب گوں ًوکیں هبسؽت ِء ہواسی َء اصهی ُء
پکشی ہغبة َء گوں ًوکیں هیالں تجشثت کتگ ُء یک د ّذے َء عوثیي
ثوتگ۔ عطب ثے هٹّیں لچہ اعتوبًی پکش ُء صاًتے ِء ساعتیں آدیٌک اًت۔
آئی ِء لچہبًی تہب هیبى اعتوبًی ساعتی ً ،یکشاہی  ،صوسآوسی ثبالدعتی ُء
ایشدعتی ِء جضثہ چبگشدی تجک ثٌذی ؽشّی َء پیؼ داسگ ثوتگ اًت۔
آئی ِء ثبصیں ًیکشاہی ؽعش اعت اًت ۔ آ گوى ھب ًذ َء دعت ثٌذی کٌبى َء
آئی ِء عتب ُء تعشیؿ َء ثیبى کٌت۔
دعتبًہ ُء ؽعشاں گوؽبں ثٌذاں تشا فوت ُء ففت
چے ثیت دگہ پہ تئی دس َء هئے ؽبعشاًی هبل ُء هت
آدتبں پہ دُؾکبهیں هشاد سـتبں پہ ًبکبهیں دلے
ثیت اے جہبى یب آ جہبى پہ هب تہ یک اًت عبلجت
ثے گٌذگ َء چبساں تشا  ،ثے هبسگ َء هبساں تشا
ایؼ اًت هٌی صسد ِء وـب ایؼ اًت هٌی هہشاًی پت
عجض اًت کہ تئی اًت گلضهیي ،ہؾک اًت کہ تئی اًت گلضهیي
آط کپ ایت کہ ہوس ثیت  ،صاًئے وتی کبساى َء وت
چے اًت صهیي چے آصهبى ،چے هبٍ ُء سوچ ُء کلکؾبى
ؽبت ات کہ چہ تئی لذستبں تب صًذگ ات دیواًگ
ات"(ؽبد،عطب)2015:151
عطبؽبد ِء ؽبعشی ِء صیجبئی ِء هبسؽت وتی عبچؾتی تواى َء پ ّذس
گٌذگ َء کیت۔ آ ْکوہٌیں دیبالں ًوکیں ؽبعشی ِء کوبہگ ِء تواى َء داسیت۔ آ
دیبل ُء هبسؽتبں هبں ؽبعشی ِء اًچؼ کوبئیت کہ گوبى ہویؼ ثیت کہ آ
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گوبئی ِء رات َء ثٌذوک اًت۔ آئی ِء ؽبعشی ِء تہب ثبص جبٍ َء ًیکشاہی سًگ ُء
عبى اعت اًت۔
ہش کتشٍ ُء ہش یک دم َء هوهي پہ هضى ؽبى
پیذاوسیں ہش عبہت َء گوں پُختگیں ایوبى
لہبس خذاتشط  ،اثذیک هضى ه ّش
اے چہبس عپت عٌت ہئی ثٌذٍ هغلوبى
ہوغٌگ گوں ججشیل َء ؽشـذاس ہوے خبک
ہٌذ آئی ًہ دلی ًہ ثخبسا ًہ ثذخؾبى
ہشکظ ًہ ایں عشدبل اے دبل کہ هوهي
چن گٌذے َء واًوک ثضاًے ثلے لشآى
ؽپ سوچ گشاں جُضگ ِء ایوبى اچبئی
ہش صیوش ُء الہبى ثگوػ ئے عوسٍ سدوبى ”(پذا ہویؼ)
عطبؽبد کی ؽعشی دًیب ایک پش اعشاس سوهبًی اوس ایک
هخقوؿ دیوهبالئی ادغبعبتی ـضب کب دبهل ہے۔ جہبى اًکے
خواة ،خواہؾیں اوس آسصوئیں ًوبیبں ہیں۔ ا ى خواثوں اوس
خواہؾوں کی ثٌت اط لذس راتی اوس ؽہی ہے جہبں هعبؽشے
کب دکہ ثھی عؾك و هذجت کب ؽہی اظہبسثي کش عبهٌے
آتبہے‘‘۔( ثضداس،وادذ)2006:94

عطبؽبد گوں وتی گغتبئیں ُء ًوکیں دسؽبًذاة صیجبئیں
اصهی هبسؽت ُء دیبالں  ،گوں سًگ عبصی ُء گوًبپ ک ّؾیبں صًذ ِء ثبصیں
ثٌگپے واڑ َء کٌت ۔ آئی َء ًہ تہٌب ؽعشی اصهی صیجبئی ُء هبًبہبں چکبسیں
پشثٌذ ُء گبل پہ ہذا ِء هضًی  ،هہشواًی ُء جوبلی ففتبًی ثبسو َء وت
پشثغتگ ثلکیں ڈًّی لچہ کبس چوکہ عالهہ الجبل ِء ہن اًچیں چیضے
دعتوًک ُء لچہ سجبًک کتگ اًَت کہ آیبًی ثٌگپ ہللا ُء اعالم اًَت۔
ًوکیں دوس ِء ؽبئشاًی تہب هجبسک لبضی ِء ثغتبس ُء اسصؽت
هضى اًت۔ آئی ِء ؽبعشی چہ ہش وڑیں سًگ َء ساجذوعتیً ،یکشاہی ،ـلغفہ
ُء دگہ ثبصیں ْدسوؽوبں عشثبس اًت۔ لبضی لچہ ُء ؼضل ہش دوئیٌبًی
ؽبئشے۔ لبضی هغتشیں عپت ایؼ اًت آ عبم پہوے ،آئی ِء ؽبعشی َء
ًیکشاہی سًگ جہالًک اًت  ،ساجوبى صاًتی  ،اصهی الئکی ثبص گٌذگ
ثیت۔ اوعت ُء اوپبس هجبسک لبضی ِء ؽبعشی ِء الوی ثہشے۔هجبسک لبضی
ِء ؽبعشی ِء یک سًگے پبکغوبئی ( تقوؾ) ِء فوـی اصم اًت ۔ اًچو

اسلم تگرانی
عوب کپیت کہ هجبسک لبضی ِء ْگوسا جیڑگ ِء گن ثظ دو اًت یک عشصهیي
......
ِء گن اًت ُء دوهی ہذاوًذ کشین ِء
لبضی ہش کبس ِء آعشی َء ہذا ِء ؽگش َء گپت۔
ہشچی کہ ثیت ہذا ِء گشاں ؽگش ُء هٌّت َء
اسصاًی َء گوں و ّؽبں توبہبں ًہ
کپتگبں"(لبضی،هجبسک)2014:16
لبضی ہبوًذ ِء ؽبہگبًیں کبصهبط ُء اثشم ِء جوڑ کشتگیں
ًمؾبں چبس ایت ُء آہبں پچ سیچگ ِء جہذ َء کٌت۔ هجبسک لبضی ِء ؽبعشی ِء
تہب پگشی جہالًکی اًچو صیبت اًت ۔ عبم ـہویں لجضاں گشاًیں پہ داثے
کوبئیت ُء گوں ہبوًذ ِء دس َء دعتبں چغت کٌت ُء دعب لوٹ ایت۔
هي کہ دو گبل لطبساں تئی ًبم َء واجہ
هذؾش َء ثکؼ اے گٌہگبسیں گالم َء واجہ
سیپ واستگ پہ دو کلذاس َء توبٍ ِء گواسچ َء
دس ثکي هبسا چہ اے جوپہ ِء دام َء واجہ
گوں کجبم آپ ُء دپ َء ثکؾؼ ِء گپ َء ثکٌبں
هب کہ یک عہتے ًہ واًیں تئی کالم َء واجہ
ًیغت چؾیں هؾکلیں کبسے کذی اسصاى هہ ثٌت
هب تشا یبت کٌیں گبم پہ گبم َء واجہ ”(هبہتبک عچکبى)2006:89
چ ّ
ک
اثشم ِء ًذاسگ هجبسک لبضی ِء هہبس َء وتی ًیوگ َء ِ
اًت ۔ آ اجکہ ثیت جیڑیت ،جیڑیت گوں لجضاں ثبہٌذ کٌت۔
هؾکوالں اًچو هي گوں خذاوًذ ِء لذستبں
ہچ ًیوگ َء دیبل دگہ گوْ س کٌگ ًہ ثیت ( پذا ہویؼ)
ساجذپتش ِء ًگشہیں تبکبًی ؽوبں پکیش ُء پیشاًی جبگبٍ ُء
صیبست گیؾتش تیبة ِء ک ّش ُء ْگوساًی کوٍ ُء ہوًڈ ثوتگ اًت۔ثبتیل ِء عٌٹ ِء
گبس ثہ ثٌت یب کہ هیذی الوجبتیش ِء واجہ خضش ِء هجبسکیں ٹکبًہ ،جُوجیل
یبکہ صسّیي ُء ّ
جڈی ِء لوت ُء ؽبٍ ُء ولیبًی ہٌکیي ثوتگ اًت گوں تیبثبں آہبں
دوعتی یے ثوتگ۔ ہوے تیبة دوعتی هجبسک لبضی ِء گوسا ہن گٌذگ
ثیت۔
ثگٌذ لبضی َء ًؾتگ تیبة ِء دپ َء
خذا ِء گلیں لذستبں عیل کٌت(لبضی،هجبسک )2014:15
تئی ًگبٍ هٌی ًین َء هہشثبى ثہ ثیت
هي ہچ ًہ صیشاں توسی صاًغشاں جہبى ثہ ثیت
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تئی ثبسگبٍ َء هٌی ثٌذگی ِء چے ثغتبس
ہوے ثضاں کہ کٹی یے صس َء سواى ثہ ثیت
جہبى ِء کلیں گٌبہبں ثجضم جبگبٍ دًت
اے دل چو دؽت ِء پڑ َء اًت عتش کغبى ثہ ثیت
دعب ہویؼ اًت کہ هئے عبٍ ُء دیذگبں ؽبال
تئی سدوتبًی هذام گٌجیں هبہکبى ثہ ثیت "( پذا ہویؼ)8:
هجبسک ثلوچی ًوکیں ؽبعشی ِء هلٌگیں ؽبئشے۔ ثشے گوں
هوعی ِء وڑا  ،ثشے ہذاوًذکشین ِء ودذاًیت ِء
واجہیں خذا َء گپ جٌت چو
ٰ
ثیبى َء کٌت۔ ہوبئی داتگیں داداں عبڑا اِیت۔ خذا ِء خذائی ِء توعیپ ُء عتب َء
کٌت۔ آئی ِء گؾگ اًت کہ اثیذ ہبوًذ َء دگہ کظ عشجن ُء ثشجن ثوت ًہ
کٌت۔
دل َء کہ چول جٌبں گن ہوبئی ِء ًبم َء
اے عبٍ ِء عُوس َء دهے دم ہوبئی ِء ًبم َء
ہوب کہ ًبم ئِے سدین اًت ُء ًبم ئِے سدوٰ ي اًت
توبهیں کبس ثٌت عشجن ہوبئی ِء ًبم َء
هٌبں چشاگ ِء ہوب َو ّ
ٹ کہ اًتظبس ؽپبں
عُچبں ہالط ثبں کن کن ہوبئی ِء ًبم َء
هي َچٌذے ؽعش ًجؾتہ کتگ گوں اسهبًبں
هٌی دل اًت هٌی هہشم ہوبئی ِء ًبم َء
ْ
لبضی عضاثبًی کہشیں سوچ گوصًت
هي جضهبں
ؔ
پذا ثہبس ثیت الّن ہوبئی ِء ًبم َء "(پذا ہویؼ)9:
لبضی هجبسک وصثت گؾوکیں ؽبئشاًی تہب ہواس اًت۔ آئی
دل ُء دیي یکوئی گوں ہذا آئی ِء لوگ ُء آئی ِء پیؽوجش َء اًت ۔ لبضی هٌضل
َء آعش َء عشپذ ثیت۔لبضی ِء اے وصثت ثبصیں گؾٌذہبں جتگ اًت۔
هجبسک لبضی گوں عبم ـہویں عبدگیں لجضاں وصثت ًوؽتہ
کٌت کہ آئی ِء ـہوگ گشاى ًہ اًت ۔ لبضی وتی وصثتبًی تہب ہبوًذ ِء
ؽکش َء ہن ادا کٌت ُء تغجیخ ہن واًیت ْ ،گشیت ہن ،وتی ثبًذات ِء واعتہ وتی
دهگبًی واعتہ ،دعب ہن لوٹیت۔ لبضی َء وتی چبدس چیش گیتکگ ہبوًذ ِء
دس َء چوػ لوٹ ایت۔
تئی سدوتبًی کجبم جوجش اًت کہ ہبس ًجیت
اے ثٌذٍ ثبص گٌہگبس اًت ہچ ؽوبس ًجیت

اسلم تگرانی
کجبم عتک دلیں عبؽك اًت پہ دل ثگوػ ایت
اگبں ثلوٹیت گوں پیؽوجشاں دوچبس ًجیت
تئی ثبسگبٍ َء َکے اًت ثے هشاد َء واتش ثیت
کجبم چن تئی دیذاس ِء هژدٍ واس ًجیت
گشاں هي عہت ُء دهبى َء تئی هجبسکیں ًبم َء
کہ کتشہے اوں هي َء ثے تشا لشاس ًجیت
لبضی تئی وصثت َء ًجؾتہ کٌت
هذام
ؔ
داں عبٍ ِء عبص تواس اًت ُء ثے تواس ًجیت "(پذا ہویؼ)17:
هجبسک لبضی ًوکیں ثلوچی ؽبعشی ِء ثبص وصثت گؾوکیں
ؽبئشاًی تہب ہواس اًت۔لب ضی ِء لچہ کبسی ِء تہب کغبط ہ ُوک هضًیں
ثٌگپ ُء ؽعش دعت کپٌت ایؾبًی تہب ہذا دوعتی یب ِعتک ُء ایوبى ِء ثٌگپ ِء
عش َء ؽعش دعت کپیت لبضی ثُضص ِء ؽعش ِء تہب وتی گٌآیبًی پہلی َء ہن
لوٹیت چہ دًیبئی هبل ُء هتبٍ َء گیؼ آئی ِء واہگ اًت کہ ہذا ِء ًیکیں ًظش
آئی عش َء ثہ ثیت۔
هٌیش هوهي ثلوچی صثبى ِء ًوکیں ؽبعشاًی تہب دسعتبں چہ
گیؼ ؽعش گؾوکیں ؽبعشے صاًگ ثیت۔ آئی ِء دسؽبى داة چہ کلیں
ؽبعشاں گغتب ُء جتب اًت ۔ آئی ؽبعشی هال ـبضل ُء عطبؽبد ِء کن ثبص
گیگبًی َء کٌت ۔ پگش ُء دیبل ِء دسؽبًی َء آ عک ثبص کوبل داس یت۔ آئی ِء
ؽبعشی ِء تہب هہش ُء دوعتی َء اثیذ ـلغفہ ُء ًیکشاہی کوک ثبص سًگ
ْدسوؽن اعت۔ هٌیش هوهي ِء ؽبعشی دیوشوئی ِء عکیي َء دًت ۔ ثے وعی ُء
الچبسی َء ًوکیي سًگے َء پیؼ داسیت۔ آ ہبوًذ ُء عتب ُء عبڑا َء گوں اے
لجضاں کٌت۔
تئی هہش ِء ؽیشکٌیں لضت اًت
اے جہبى ِء ؽہ سگ ِء ؽہجواں
هبں وپب ِء عجضگیں هچکذگ
چوکہ صًذٍ آپ تچبى ثیت
پہ تئی ساٍ سواں ہوک کؾک ُء دگ
ؽلیت واہگبًی گلیں ثواں
ًہ عتب َء کغے سعیت تئی
ًہ کہ گوں هي چیضے ثیبى ثیت
تئی چشاگ گوًگیں دسط ُء تشْ اى
کٌت سوچ ؽئیش ِء تہبسیبں
14

یک سالی تاکبند 'بلوچستانیات' ،تاک۔  ، 6سال۔ ،2017بلوچی اکیڈمی،
کوئٹہ
هٌیش
تئی ؽبى َء گٌگ ہوب ؔ
دپ َء ہشچی دسکیت گؾبى ثیت "(هوهي،هٌیش )2014:17
هٌیش هوهي ِء ؽبعشی ِء تہب جبٍ جبہے ًیکشاہی عپت گٌذگ َء
کیت  ،هٌیش لجضاں گوں دگہ داثے َء کوبئیت۔ آئی ِء ؽہضاًتی ُء پگش ُء دیبال
ًی دساًگبصی ُء لجضاًی صیجبئی َء ًوکیں چہش ُء ؽجیٌبں کبسهشص کٌگ
الئک ء عتب اًت۔ واًوک َء وتی پبداں ثشگ ِء جہذ َء کٌت۔
آعش:

ثلوچی گیذی  ،اَہذی ُء ًین اَہذی لچّہ کبسی ِء پین َء ثلوچی
ًوکیں لچہ کبسی ِء عشکیل ُء ًبهذاسیں لچہ کبساں ہن ًیکشاہی لچہ کبسی
َسثیت َء سا ثشجبٍ داساى وتی گبل ُء ُگپتبساًی توک َء ًیکشاہی َهبسؽت ،
دیبل ُء ًیکیں واہگبًی دسؽبًی ُکتگ  ،اًَچوکہ هبں ًجؾتبًک َء
دسوسدیگ ثوتگ اًَت ۔
سرشون:
کلوتی،هالاثبثگش()2008صسًکؼ،ثلوچی اکیڈهیکویٹہ
خبلك،ڈاکٹشـضل( )2004ساہؾوى جیوًی
عبهل،یعموة()2011چکبس،دیذگ پجلی کیؾٌض پٌجگوس
ہبؽوی،عیذ()2005اًگش ُءتشوًگل،عیذہبؽوی اکیڈهی گوادس
آدیؼ،ؼٌی،ثخ()2013هشداًی دواس جبٍ،وؽکوػ چبپ ء ُ ؽٌگ پُؾت
ہبؽوی،عیذ()2005گغذ گواس ،عیذ ہبؽوی اکیڈهی گوادس
هہش،سحین()2014ثلوچی دعتوًک ،ثلوچی اکیڈهی کویٹہ
کلوتی،هال هذوذ()2015اوہٌگ،ہٌگبم چبپ ء ُ ؽٌگ،پیؾکبى
دؽتی،کشین()1963ؽشگذاسی،صهبًہ پشیٌٹگ پشیظ کویٹہ
صعوشاًی،یالى()4عہ هبہی گوادس
هہش،سدین()2016هوعوی عبچبى،ثلوچغتبى اکیڈهی تشثت
گوادسی،عجذالوجیذ()2008سیذگیں سیض،دالوشادالجلوؽی،
گوادسی،عجذالوجیذ(ً)2011پتیي عگبس،عیذ ہبؽوی اکیڈهی گوادس
ـبسوق،ؼالم()2004عوعٌیں گیواس،یبعیي اُهیتبى
گوادسی،عجذالوجیذ)2014(،ایشلہً،بیلہ الجبل الجلوؽی،
هال،جی،آس()2002تشاًج،عیذ ہبؽوی اکیڈهی گوادس

اسلم تگرانی
ؽبد،عطب)2015(،گلضهیي،ثلوچی اکیڈهی کویٹہ
هبہتبک عچکبى()2007لبضی ًوجش
ثضداس،وادذ()2006ـکش و ـي،ثلوچی اکیڈهی کویٹہ
لبضی،هجبسک()2014هشگ پہ کذھبں سپتگ اًت،عچکبى پجلی کیؾٌض گوادس
هوهي،هٌیش(ً)2014گبٍ ء ِ ثبتي ء ِ عفش،گذاس پجلی کیؾٌض پغي
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