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Abstract
Rinds and Lashars old native place was Halab. When Hazarat
Imam Hussain (R.A) was martyred, Rind and Lashar were the
supporters of Imam Hussain (R.A)they migrated to Burzkoh
(Alburz), Kirman and Kips. They were welcomed by Iranian
king, when the kingdom was changed, then relationship
between that king and Baloch tribes became hostile. Hence
Baloch, again they migrated in shape of 44 tribal groups led
by Jalalan to Makuran.
Passing of many generations, during Shehak Rind and
Meer Nodbandag, there had a drought in Makuran, they
moved to eastern part for capturing meadows. They captured
Kalat, aftre two more or less years, they invaded in Sivi
(Sibi)and Gandawag from two sides.They Conquered these
areas from Nizam Udeen , who is famous for Nadah. The
Lasharis captured Gandawag and the Rinds Sivi, Gandawag
was more Fertile and grassy than Sivi, that caused first
hostility between Rinds and the Lasharis.
After two years, Shehak nominated his son Meer Chakar
as Sardar with out any consensus with the other meers,
reactionally Lasharis and Nohani tribes decleared Gowahram
as their Sardar (chief). Which divided the tribes into two
hostile groups. When Gohars camel slaughtered by Ramain
(son of Gowahram). Meer Chakar, invaded the camels and
village of Meer Gowahram, then soon Gowahram came and
there faught a war between Rind and Lasharis, it was the first
war between them.
The 30 years trible war of Rinds and Lashars had
fought since1450 to 1515 .The war resulted much more
impacts on Rinds and Lashar human powers, political powers
and on Baloch, Balochistan and Blochi litrature.
Many Baloch were killed in this internal war.
Mir Chakar got interference through Afgan rulers in his own
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internal affairs, to defeat his opposite Meer Gowahram.
The war got finished the Chakar and Gowahram the both
rulling
powers.
At the end of the war, Chakar and Gowahram both compelled
to leave Balochistan,the migration transfered the Baloch
human resourse and made it easy for foreigners to conquere
Balochistan. Many war poetry, were made about this war,
which are the part of Balochi litrature. This paper scholarly
includes
the
impacts
of
the
30
yeas
war.

پجارIntroduction/:
عًض ُء الكبع صو ثلوچ ٹ ّ
ک ثوتگ اًَت۔ آیبًی ثٌّکی جبٍ ُء جُوص دلت ثوتگ
کہ اًوں هبں كبم َء اًِت۔یؼیض ُء دضغت اِهبم دـیي ِء جٌگ َء عًض اهبم
دـیي ِء پلہ صاعوک ثوتگ اًَت۔ اهبم دـیي ِء کوف َء پض عًضاں گوں
ثٌضوکی ہغاة ثوتگ،گڈا آہبں چہ یؼیض ِء تغؽ ُء ثین َء چہ دلت َء لڑ ُء ثبع
کغتگ ُء صین پہ ثغػ کوٍ (الجغػ ) ُء کغهبى ُء کپؾ َء آہتگ اًَت۔ ایغاى َء
اِے وہض َء كوق الضیي ِء دبکوی ثوتگ ،آئی ثلوچبں َء وف آہت کغتگ
ػهیي ثکلبتگ اًت۔ آئی َء چہ پض آئی ِء ث ّچ ثضعصیي دبکن ثوتگ ،ثضعصیي ِء
گوں ثلوچبں جٌگ ُء هڈ ثوتگ ٗ ،گڈا ثلوچبں ؿغصاع جاللسبں ِء ؿغوکی َء
چ ّل جتب جتب ثولکبًی صعوكن َء صین پہ هکغاى َء آہتگ اًَت۔ ثبػیں وہض ِء
گوْ ػگ َء پض ؿغصاع كیہک ُء هیغ ًوصثٌضگ ِء صوع َء هکغاى ہلک ؿبلی ِء
آهبچ ثوتگ ۔گڈا عًض ُء الكبع پہ گیلیں ُء ؿجؼگیں ہٌض ُء صهگبًی گغگ َء
چہ هکغاى َء صعکپتگ ُء صین پہ عوصعآہت َء ٗكتگ اًَت ۔ آہبں کالت ُء آئی
کق ُء ْگوع گپتگ اًَت۔لہتیں عوچبں ؿبعی ؿغصاع جلت كلن َء چہ هیغ
اوهغ َء ًگبڑ ؿو ِء کالت (ؿوعاة) گپتگ۔ عًض ُء الكبعں َء چہ جلت كلن
َء اِے کالت پچ گپتگ ۔
عًض ُء الكبع هکغاى ِء ًٌضوک ثوتگ اًَت  ،کالت ِء ہوى ثبصیں ؿبعتی پہ
آہبں ُء آیبًی صلوتبں چہ ؿگگ ِء ہض َء صع ثوتگ ۔ اِے ہٌض ُء صهگبں چہ
هکغاى َء گیلتغ ثلئے كغّیں آثبصاًی ًہ ثوتگ ۔ کالت ِء ٗاعف َء چہ صو
ؿبل( کن یب گیق) َء پض  ،پہ ؿجؼگیں کبہچغ اًی گغگ َءً ،غهگیں ُء ِهلکیں
ػهیي ُء ہٌضاًی واجہ ثوگ ِء ھبتغ َء آہبں ًلتگ وت هبں وت َء ؿو ڑگ
اِف کغتگ ۔ؿوڑگ اِے کہ عًض ُء الكبع ؿیوی ُء گٌضاوگ ِء ؿغ َء صو

صیوی َء اعف کي ایں۔آیبًی ًیبم َء اِے ؿٌضگ ثوتگ کہ عًض ُء الكبع ِء
للکغ کجبم جبٍ َء کہ صوچبع کپ اِیت ،ہوب جبٍ ُء ہٌض عًض ُء الكبع ِء هیبں
ِء ؿیوـغ ثٌت۔گڈا آہبں اوص َء کالت َء آہبں هیغ هٌضو عًض َء پہ ؿغصاعی َء
ًٌضیٌتگ ُء صین َء كتگ اًَت ۔
چبکغ َء گوں عًضاں چہ کالت ِء ًیوگ َء چہ ثوالى تٌک (Bolan
)َ Passء ؿیوی ُء ڈاڈع ِء ؿغ َء ٗاعف کغتگ ُء گوْ ہغام َء گوں وتی
الكبعیبں چہ سضضاع ِء ًیوگ َء ثؼاں عوثغکتی ًیوگ َء چہ هوال ِء تٌک
)َ (Mola Passء کچھی ُء گٌضاوگ ِء ؿغ َء ٗاعف کغتگ ۔ ٗگڈا آہبں چہ
ًظبم الضیي کہ جبم ًٌض ٍ َء ًبهضاع اًِت ،ؿیوی ُء گٌضاوگ پہ ػوع گپتگ ۔
اِے پین َء ؿیوی ُء ڈاڈع هیغچبکغ ُء عًضاًی صؿت َء آہتگ اًت ُء کچھی ُء
گٌضاوگ هیغ گوْ ہغام ُء الكب عیبًی گپتگ اًت ۔
 1486 1484
واجہ گل سب ى ًصیغ ِء عص َء اِے ؿبل -
) 2013:36
ثوتگ ۔ (ًصیغ ،گل سبى
ؿغصاع سبى گلکوعی ِء عص َء اِے ٗاعف  1486 ثوتگ۔ ( گلکوعی
, 37
 ،ؿغصاع سبى (
ٗ
 8جٌوعی
ہوے پین َء ًصیغ سبى ادوض ػئی ثلوچ اِے اعف ِء ؿبل َء
ٗ
گق ایت۔
1487
(ثلوچً ،صیغسبى ادوضػئی )-2001:124
کچھی ُء گٌضاوگ ِء ہٌض ُء ػهیي چہ ؿیوی ُء ڈاڈع َء گیلتغ ًغهگیں
ُء کبہچغاًیں ہٌض ثوتگ اًَت۔ ؿیوی ُء ڈاڈع ِء ہٌض کو ہـتگ ُء ؿٌگ پبصیں
جبٍ ُء صهگ ثوتگ اًَت ۔ ایلی َء چہ چبکغ ُء عًضاًی صل ثژى ُء کہتیگ
ثوتگ ۔چہ ایلی َء آیبًی صل َء پہ الكبع َء کـت ُء کیٌگ ُء صژهٌی یے
عؿتگ :
ثہت اِف کپتگ چہ ػہغی َء

ك ّ
ک اَت اًَت چہ ہوب ثہغی َء (كبص ،كقیغ) 2008:52
کچھی ُء گٌضاوگ ِء ًغهگیں ػهیں ُء کبہچغ عًض ُء الكبع ِء
هیبں َء اِے جٌگ ِء اولی ؿجت ثُوتگ ۔ پضا ؿغصاع كیہک َء وتی ث ّچ هیغ
چبکغ َء اثیض چہ الكبع ُء ًوہبًیبًی ُء ایٌضگہ ٹکبًی ؿغوک ُء ؿغهیغاًی
ؿوڑگ ُء هلوعت َء عًض ُء الكبع ِء ؿغصاع ًبهٌتگ ،ایلی َء چہ ًوہبى ُء
ًوصثٌضگ ُء ایٌضگہ ؿغوک ًہ وف ثوتگ اًَت ۔ آہبں پہ وتی ؿغصاع ی َء
گوْ ہغام َء ؿغصاعی ِء پبگ ؿغ َء ثـتگ۔ ایلی َء چہ اِے صو ئیں ٹ ّکبًی
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هیبں َء ػہغی ُء صوعی گیلتغ ثوتگ اًَت ۔پضا وہضیکہ گوْ ہغام َء چہ گوہغ
َء پہ وتی ہٌض ُء صهگبًی کبٍ چبعیٌی ُء صٍ ی ّ
ک گغگ ِء ہبتغ َء ،آئی ِء صین
صاتگیں هغصهبں ،گوہغ َء هبلی تبواى صاتگ ُء ثے كغپ کغتگ۔ اِیلی َء
چہ گوہغ كتگ چبکغ ِء گوْ ع َء هیبع ثوتگ ۔ پضا گوہغ ِء ہغاں َء وہضیکہ
گوْ ہغام ِء ثچ عاهیي َء ثوعتبچی ِء ؿغ َء عًضاًی کیل کٌگ ِء ػہغ َء گوں
وتی ؿٌگتبں ٗگڈ اتگ  ،ایلی َء چبکغ َء پہ وت یک ثے كغپی یے ؿغپض
ثوتگُ ،ء پہ اِے ثیغ ِء گغگ َء گوْ ہغام ِء ہلک ِء ؿغ َء گوں وتی ًٗہ ؿض
ئے کغتگ۔ پضا گوْ ہغام گوں وتی ثیـت ُء چبع
هغصم ِء للکغ َء ٗاعف ِ
ہؼاع هغصم َء آہتگ ،چبکغ ِء اِے للکغ چہ وتی اعف َء پض واتغ صاثبًی ِء
ہٌض َء صین پہ ؿیوی َء عوگ َء ثوتگ  ،صوئیں للکغ ہوض َء جٌگ َء هبں
آہتگ اًَت ۔ اے عًض ُء الكبع ِء هیبں َء اولی جٌگ ثوتگ کہ صاثبًی جٌگ
َء ًبهضاع اًِت۔ اِے جٌگ َء چبکغ پغوف واعتگ ۔ایلی َء گوں صگہ ثیـت
ُء چبع جٌگ ثوتگ اًَت۔اِے جٌگ ِء چبع هؼًیں ( صاثبًی جٌگ،عیک ِء
جٌگً ،لی ِء جٌگ ُء گڈی ُء هؼًیں جٌگ کہ الكبع َء پہک َء پغوف
واعتگ ُء صین پہ ؿضھ كتگ )۔ اِے جٌگ ِء ثبػیں آؿغ ثلوچ ُء ثلوچـتبى
ِء ؿغ َء کپتگ اًَت۔
سی سالی جنگ ِء آسر (اثرات):
عًض ُء الكبع ِء اِے ؿی ؿبلی جٌگ َء عًض ُء الكبع َء ،ثلوچ ُء
ثلوچـتبى ِء ؿغ َء ثبػیں آؿغ کپتگ اًَت۔ اِے آؿغ هبلی ،جبًی،عاجکبعی
ک پہ ی ّ
(ؿیبؿی) ثوتگ اًَت کہ ی ّ
ک َء كوے صین َء آیگ َء اًَت۔اِے َجٌگ
ِء ا ّولی آ ؿغ اِیق ثوتگ کہ ثلوچ ِء صؿت َء ثلوچ ٗکلگ ثوتگ اًَت ُء ثلوچ
َء ثلوچ ِء ھوى عہتگ اًَت  ،ثِؼاى اِ ے َجٌگ وت هبں وتی َجٌگے
)(Internal warثُوتگ۔اِیلی کلیں تبواى ِء صین َء ثلوچ وت ثوتگ ۔ہوے
اولی صاثبًی جٌگ َء گوْ ہغام ِء كق ؿض ( ُ )600ء ھپت ؿض (  )700چبکغ ِء
للکغ َء چہ کلئگ ثوتگ :
كق ؿض ٗکلتگ اِف گوْ ہغاهی
ھپت ؿض چبکغ ِء ثوعیٌت اًت
گوں ھپت ثیـت ػبلن ُء ُه ّالیبں
(كبص،كقیغ )2008:64
ہوے پین َء عیک ِء جٌگ َء گوْ ہغام ِء ًہ ؿض ثوعؿواع ٗکلئگ ثوتگ

:
ًٗہ ؿض ٗکلتگ اًَت الكبعی
هبل اِف عپتگ اًَت یجّبعی (كبص،كقیغ )2008:46
ًلی ِء جٌگ َء ہوے عًگ َء ثیض چہ الكبعیبں چبکغ ِء ہپت ؿض ػہن جٌیں
وعًبگوں ًبهبًی هلک هیغاى َء ٗکلئگ ثوتگ :
هیغاى کہ ؿغ َء پیق کپتگ
تبؿیں کضٍ ئے کیل کپتگ
هیغاى اِف َجتگ پغیٌتگ
ھپت ؿض چبکغ ِء ثوعیٌتگ
(كبص،كقیغ) 2008:75

ص گہ یک كیئغیے ِء عص َء ًلی ِء جٌگ َء چبکغ ِء ھلت ؿض هغصم کلئگ ثوتگ
:

جٌگ ثبصكبھی ه ّچ اِتگ
صاں ھلت ؿضی ًیگیغتگ اًت
گوں هیغاى ِء ػعهلتیں ٗلڑ َء
(ًصیغ ،گل
سبى ) 2013:50
ًوع ادوض سبى كغیضی َء ی ّ
ک ُکہٌیں كئیغ یے ِء عجبًک َء صاتگ
کہ ًلی ِء جٌگ َء چبکغ ِء ھجضٍ ؿض ( )1700هغصم ٗکلئگ ثوتگ ،ثلئے
گیلتغ ثلوچی كئیغاًی عص َء ھپت ؿض ُء ھلت ؿض ِء گپّ صین َء آہتگ۔
)
(2013:160
وہضیکہ ًلی جٌگ َء چبکغ گوں وتی عًضاں چہ گوْ ہغام ُء الكبعیبًی صؿت
َء پہک َء پغْ وف واعتگ ٗ
،گڈا آ كتگ کبثل ِء كبٍ  ،كبٍ دـیي ثیکبعا ِء
گوْ ع َء کوک ُء هضت ٗػعتگ ُء یک هؼًیں للکغیے آعتگ ُء گوْ ہغام ِء
ٗ
ؿغااعف کغتگ ُء  24ھؼاع الكبعی ُء ؿے ؿض ( ً )300وھبًی
ھلک ِء
کلتگ :
چبکغ وت ؿغ َء پٗ غ گوْ اتی
گغئے جتگ ٗػلوبتی
كپ
ِ
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ثیـت ُء چبع ھؼاع الكبعی
ؿے ؿض ٗکلتگ اًت ًوھبًی
(كبص،كقیغ ) 2008:61
ثلئے صگہ كئیغیے ِء تہ َء ًوھبًی آًی کلئگ ِء دـبة ًُہ ؿض ( )900اًِت :
كوج کہ ٗعؿتگ ات الگبعی
ًٗہ ؿض ٗکلتگ اَت ًوھبًی
ثیـت ُءچبع ھؼاع الكبعی
ئے ُکت اًَت چو ھبعی
هبًغوپ ِ
ئے ْصعاٍ چے ثبعی
عپت اًَت ِ
ٗچ ّ
ک چیي کت اًت یک پبعی (كبص،كقیغ ) 2008:94
ثغػ ِء صاتگیں كیئغاًی تہب اثیض چہ ا ّولی جٌگ َء هب گٌض ایں
ایوک َء پغْ وف واعتگیں للکغ ِء هغصهبًی ٗکلئگ ِء دبل هبعا عؽ ایت ۔
ثلئے ثبج ثغتگیں للکغ ِء ہن هؼًیں ک ّچ یے َء هغصم جٌئگ ثُوتگ اًَت کہ
دـبة اِف ٗگلئگ ًہ ثوتگ ۔ چہ ثغػ ِء كیئغاں هب ؿغپض ثئیں کہ اے ؿی
ؿبلی جٌگ َء عًض ُء الكبع ِء ثبػیں هغصم کلئگ ثوتگ اًَت۔ہوے پین َء
اللہ ہتوعام ٗکہٌیں كیئغیے ِء عجبًک َء ًِجلتہ کٌت کہ عًض ُء الكبع ِء یک
ل ّ
ک ( )100000كہـواع جٌگبًی وڈالی ثوتگ :
"آؤ کہ تیؾ ؿبل تک لڑیں
ہن ًے ایک الکھ كہـواع جٌگ کی ثھٌیٹ چڑھبصیئے،
عًض کیچ هکغاں ؿے آئے
الكبع ثھجوع ؿے آیب۔( ،،ہتو عام،اللہ 1998:23
اے َجٌگ َء ثبػیں هغصم صؤئیں صیوبں چہ ٗکلئگ ثوتگ ۔
پلکپتگیں هغصهی تبگت ( اكغاصی قوت ) uman Resource hهبں ؿٌضھ
ُء پٌجبة ُء ٗكتگ ُء تبالى ثوتگ اًَت کہ پہ ثلوچ ُء ثلوچـتبى َء یک صیوپبى
یے ثوت اِف کغتگ اَت۔ثلئے پھک َء ہوے ؿی ؿبلی َجٌگ ِء صیٌبں
ٗكتگ اًَت ۔اگبں اِے جٌگ هجوت ایں اَت هغچی ثلوچ ؿ ّ
ک ثبػ اَت اًت ُء
ْصعھیں پبکـتبى اِف گپتگ ات:
"عًض و الكبع جٌگوں هیں ہؼاعہب ثلوچوں کب سوى ثہب۔اگغ یہ
جٌگیں ًہ ہوئی ہوتیں تو ثلوچوں کی هوجوصٍ آثبصی آج ؿے
کہیں ػیبصٍ ہوتی اوع پوعے پبکـتبى پغ چھبئے ہوئے ہوتے ۔
‘‘(كبہیي ،پغوكیـغ هذوضاكغف )1993:83

ہوے پین َء هیغادوض یبع سبى ًِجلتہ کٌت کہ ،کالت ِء تھت ِء ؿغ َء
هیغ هٌضو عًض اِف ًٌضاعیٌتگ ُء عًض ُء الكبعی ؿغصاع کچھی ِء ًیوگ َء صین
َء ُكتگ اًَت ٗ۔اوص َء  1449تب  1515یک چوًبھیں جیڑھے ِء ؿغ َء اے
صؤئیں (ٹ ّکبں)یک ؿی ؿبلی ھُوى واعیں َجٌگے هبں آہتگ اًَت ۔ ھ ّؼاعاں
هغص جٌگ ِء پٹبں آؽ ُء ھُوى ِء گوْ اػی اِف ٗکغتگ ُءجٌئگ ُء کلئگ
ثوتگ اًَت ۔ اِیلی آؿغ اِے ثوتگ کہ ثلوچ صگٌیب ِء اے صو ثہبصعیں ُء
جٌگولیں ٹک ًؼوع ثوتگ اًَت ۔ہوـبھگیں تبگت پؼوع ثوتگ اًَت
۔ثلوچبًی هؼى هغّیں هغصهی تبگت ثلوچـتبى َء چہ صع کپتگ ،یک ًیوگ
یے َء جوًب گڑھ ُء تبں صکي ُء هیـوع َء صوهی ًیوگ َء ؿٌضھ ُء پٌجبة ُء
ِک ّغ ُء کلبں تبں صہلی َء تبالں ثُوتگ اًَت۔
ت قالت پغ هیغ هٌضو سبى عًض کو ثٹھب کغ عًض اوع الكبعی
"تش ِ
ؿغصاع کچھی کی جبًت ثڑھ گئے ۔ اوع وہبں  1449ء ؿے
 1515ء تک ایک هؼوولی ؿے تٌبػػہ پغ یہ صوًوں ایک
تیؾ ؿبلہ ُسوى آكبم جٌگ هیں اُلجھ گئے ۔ھؼاعوں هغ ِصهیضاى
آگ و سوى کب کھیل کھیلتے کٹ گئے ۔ ًتیجہ یہ ًکال کہ ثلوچ
ُصًیب کے یہ صو ثہبصع اوعجٌگجو قجبئل کوؼوع ہوگئے۔ ہوـبیہ
طبقتیں ػوع پکڑ گئیں ۔ ثلوچوں کی هبیہ ًبػ اكغاصی قوت
ثلوچـتبى ؿے ًکل کغ ایک طغف جوًبگڑھ اوع صکي و هیـوع
تک اوع صوؿغی طغف ؿٌضھ و پٌجبة اوع هضبكبت صہلی تک
هٌتلغ ہوگئی ۔ ‘‘ (ثلوچ ،هیغ ادوض یبع ) 2004:43

عًض ُء الكبع ِء اِے ؿی ؿبلی َجٌگ َء عًض ُء
الكبع ُء ثلوچ عاج ِء دبکوی ہالؽ ٗکغتگ ۔پغچب کہ اے صوئیں
ٹکبًی گوْ ع َء ثلوچ ڈیہ ِء ثبػیں ہٌض ُءصهگبًی ؿغ َء دبکوی ثوتگ
ُءصوهی ایق کہ ایلبًی گوْ ع َء ی ّ
ک لک ( ِ )100000ء اًضاػٍ َء
جٌگی للکغ یے ثوتگ :
هي(كیہک) گوں چل ہؼاعی پوجبں
الكبع ہن گوًب پٌجبٍ َء
(كبص ،كقیغ)2008:51 ،

غالم جاى
آ وہض ُء ػهبًگ َء عًض ُء الكبع ء ِ هؼًیں للکغیے ثوتگ ۔اِے
صوئیں ٹک ثلوچبًی دبکویں ٹ ّ
ک ) (Ruler tribeثوتگ اًت  ،ثلئے وت
هبں وتی اے ؿی ؿبلی جٌگ َء ثلوچ ِء تبگت پغْ وكت ُء پٗ غوف ِء آهبچ
کغتگ ُء پلکپتگیں للکغ گوں و تی دبکوبں ِكٌگ ُء تبالں ُء صع پہ صع ُء
وصگ وصگ ثوتگ اًَت ،هبں صگہ هلک ُء صیبعاں صعی دبکوبًی ثبہوٹ ُء
هیبع ُء کبعًضٍ جوڑ ثوتگ اًَت ۔ عًض هبں پٌجبة َء ُء الكبعی هبں ؿٌضٍ ِء
صهگ ُء دبکوبًی گوْ ع َء كتگ اًَت ۔اِے ؿی ؿبلی َجٌگ ِء آؿغ ِء ثبثت َء
ہوے ڈول َء هظہغػلی سبى ػیضی الكبعی ثٌلتہ کٌت کہ ثلوچ ؿغصاعاں
چہ کؾ َء ِصكت ُء صژهٌی ِء اے وت هبں وتی َجٌگ َء عا ہالؽ کٌئگ َء
ؿوهٌضی ًہ عؽ اِتگ ۔یک یے ِء صوهی ِء ؿغ َء ٗاعف ِء آہغی آؿغ صو
هؼًیں جٌگبں تبں عؿتگ ۔ چہ ہوے گڈی جٌگبں ثلوچ ًـل ِء ؿغ َء
پغْ وف ِء ُهہغ جتگ۔ؿجی ِء آتغاپ َء عًض ُء الكبع ِء جٌگبں اؿتبى ( عیبؿت
) ِ Stateء ڈیکی پغْ وكتگ اًَت ُء ثلوچبًی ثغػی ُء دبکوی پہ هضاهی هبں
ہبکبں کل ٗکغتگ ۔ اے صوئیں ٹکبًی هیبں َء جٌگ چہ جلئگ ِء ہض َء صع
ثوتگ
’’ثلوچ ػػوبء هیں ؿے کـی کو ًلغت و ػٌبص کی اؽ صیواع
کو ڈہبًے اوعصوًوں کی طویل سبًہ جٌگی کو ستن کغًے هیں
کبهیبثی دبصل ًہ ہوئی۔ایک صوؿغے پہ دولے اوع چہبپے
ثبالآسغ صو ثڑی قبثل طکغ جٌگوں پہ هٌتجغ ہوئے جي هیں
آسغی جٌگ ًے ثلوچ ًـل پغ ُهہغ ػوال ثجت کغصی ۔ؿجی اوع
اؽ کے گغص و ًواح هیں عًض و الكبع کی جٌگوں ًے عیبؿت
کی ثٌیبصیں هٌہضم کغصیں اوع ثلوچوں کی ثغتغی و كغهبًغوائی
کو ہویلہ ہویلہ کے لئے صكي کغصیب ۔ صوًوں قجبئل کے صعهیبى
جٌگ ًبگؼیغ ہوگئی تھی ۔ ( ،،الكبعی،هظہغ ػلی سبى
)2001:68

ہوے عًگ َء اے ؿی ؿبلی جٌگ ِء آؿغ ِء ثبثت ؿغصاع سبى
ٗگق ایت کہ  ،ثلوچبًی وكیں صوع ِء آہئگ َء گوں ً ،بوكیں جبوعاًی

ؿیبٍ ُء تبهوعیں جوجغاں آػهبى پٗ ّچ اِتگ ۔ ثلوچبًی ه ّ
ک ٗکغتگیں اے هلک
ِء ؿغ َء دبکوی ُء آئی ِء تُغؽ ُءثین ِء (جبصو) ثٌضاتی
عوچبًپُغْ كتگ۔ (گلکوعی،ؿغصاعسبى ) 1988:131
ًلی ِء جٌگ َء پغْ وف وعئگ َء چبکغ ٗكتگ قٌضہبع َء كبٍ
دـیي ثیکبعا ِء گوْ ع َء کوک ُءهضت ٗػعتگ ۔ هؼًیں صػثٌضی ُء پغیبت َء پض
كبٍ ء َ وتی ہغات ِء گوعًغ ػًوں ثیگ ِء كوج ِء ثہغیے صاتگ ۔ چبکغ َء
گوں اوگبں (تغکبں ) للکغ َء پہ ثے تواعی آہتگءُگوْ ہغام ِء ہلک َء اعف
کغتگ ،گوْ ہغام ِء تبگت ُء ؿغصاعی ہالؽ ٗکغتگ :
كوج کہ ٗعؿتگ ات الگبعی
ًُہ ؿض ٗکلتگ اِف ًوہبًی
ثیـت ُءچبع ہؼاع الكبعی
ئے ُکت اًت چو ہبعی
هبًغوپ ِ
ئے ْصعاٍ چے ثبعی
عپت اًت ِ
چ ّ
ئے کت اًت یک پبعی
ک چیي ِ
كبصكقیغ),_2008:93،
ایلی َء چہ هب ؿغپض ثوت ایں کہ چہ اے ؿی ؿبلی جٌگ ِء
آؿغ َء گوْ ہغام ُء الكبعیبًی صؿت َء چبکغ ُء عًضاًی دبکوی ُء تبگت َء
پغْ وف واعتگ ُء چہ چبکغ ُء عًضاًی صؿت َء گوْ ہغام ُء الكبعیبًی تبگت ُء
دبکوی پغْ وكتگ ۔
ِعًض ُء الكبع ِء اے ؿی ؿبلی َجٌگ ِء ی ّ
ک آؿغیے اے ثُوتگ کہ ثلوچ ِء
ڈیہ ُء ثلوچ ِء دبکوی َء صعی صػهبًجی ) (external interferenceوت
چہ ثلوچ دبکوبًی ًیوگ َء آعئگ ُء هوکل صئیگ ثوتگ ُء ہٌچیں جبوع
آہبں پیضاک کغتگ کہ صعی صژهٌبں َء هوٍ عؿتگ کہ آ ثلوچ ؿغ ڈگبع َء
وتی ثضیں پضاں َء ائیغ ثکي اًَت۔وت ثلوچ دبکوبں وتی ڈیھ ُء دبکوی ِء
جیڑہبں آہبں َء كغیضاع ُء ہواع کغتگ ۔پہ یکے صوهی ِء پغْ وف صئیگ ِء
ہبتغا ۔
اصا یک گپّے اے ؿغپض ثُوئگی اًِت کہ ثلوچ ِء ْگوع َء ؿی
ؿبلی َجٌگ َء ؿبعی َء چہ ٗاوگبى ُء ؿٌضٍ ِء دبکوبں گیلغتبگت ُء ٗػوع
ثوتگ۔پغچب کہ وہضے هبں  1486ء جبم ًٌضٍ (ًظبم الضیي ) هبں
جبالگیغ َء اعؿوى َء وتی ؿغ َء ٗاعف کٌئگ َء پغْ وف صاتگ۔ہوے ؿبل َء

غالم جاى
عًض ُء الكبع َء آئغ َء (جبم ًٌضٍ ) دبکوی چہ ؿجی َء ہالؽ ٗکغتگ ،گوں
ثلوچبًی ؿجی ِء گغئگ ِء صژهٌی َء پض َء جبم ًٌضٍ پہ چیغی ؿجی َء عا كبٍ
ثیگ اعؿوى َء صاتگ تبًکہ پہ چبکغ َء ہڈاًض )(hurdles and trubles
پیضاک ثہ ثیت ۔
اے هبں آئیي اکجغیء ِ تھب پضع اًت کہ ،،ؿجی ِ ،،ء کالت
 1488،،ء پہ چیغوکبًی كبٍ ثیگ َء صیئگ ثوتگ کہ آ كجبع الضیي
ػًّوى ِء ث ّچ ثُوتگ :
In 1486 A.D Jam Nanda Defeated Arghuns at Jalageer
Arghuns appearance in and the same Year Chakar completely
intiated the dis-Balochistan and their placement of the
Sammah Dynasty from Sibi. After the Conflict with the
Balochis capture, secretly confeared Sibi to Shah Beg Arghun
to creat trouble for Chakar.It is mentioned in Ain-i-Akbri that
the Siwi Fort was confered as a fief in 1488 A.D on Shah Beg
the son of Shuja-ud-Din Zunnun by Jam Nizam-ud-Din of
"Sind.
)(Gishkori, sardar khan 1958: 37

ایلی َء چہ اے پضع ثوت کہ ثلوچ ِء گوْ ع َء چہ ؿٌضھ ِء
ؿوہ دبکوبں ُء چہ اوگبًـتبى ِء اعؿوى آں گیلتغ تبگت ُء ػوع ْگوع ثوتگ
۔ ثلئے اے ْصعہیں تبگت ہوے ؿی ؿبلی َجٌگ ِء هیٌبة َء ُصعكئگ ثوتگ
اًت ۔وہضیکہ ًلی ِء جٌگ َء چبکغ َء گوں وتی عًضاں چہ گوْ ہغام ُء
الكبعیبًی صؿت َء پہک پغْ وف واعتگُ ،گڈا چبکغ قٌضہبع ِء ؿُلطبى دـیي
ثیکبعا ِء گوْ ع َء ٗكتگ ثبہوٹ ثوتگ ُء پہ ُکوک ُء هضت َء چہ آئی َء
ئے کغتگ کہ گوْ ہغام َء پغْ وف ثضیبں ُء
گغاًیں پوج ُء للکغ یے تلت ِ
ولگوج ثکي آں:
ئے ٗعکـت یے هہلُوک َء
ٗکغت ِ
ثبہوٹی ٗكتگ پہ ٗتغک َء
ثبہوٹی پوب صعثبع َء
عپتگ ثبگچہیں قٌضہبع َء
ئے تبں ہغیت ِء كہغ َء
ثٗ غعت ِ
ؿُلطبى كبٍ دـیي ِء پہغ َء
(كبص،كقیغ) 2008:80

چبکغ َء واجہ گل سبى ًصیغ ِء عص َء كق (  )6ؿبل َء پض كبٍ دـیي َء وتی
ہغات ِء گوعًغ ػًّوى ثیگ ِء للکغیے صاتگ کہ ثلوچ
کالؿیکل َجٌگی كبػغی عص َء ہپت ؿض ثوؿواع ِء للکغ
یے ثوتگ ۔
للکغئے ثکلبتگ
پوج ُء
ِ
پوج ِءے ثے كوبع َء ٗکلتگ
للکغچبکغ َء جن کغتگ
چبکغ للکغ ِء ؿغ ثیتگ
ثیجگغ هبں صل َء ػہغ ثیتگ
ثغاہین گوں ؿپبٍ ُءثغّاں
اػ ًوک ثي جتگ كغّاں
تٌگ تٌگ اِف کت اًت العیگبں
گغص گغص اِف کت اًت ؿواعیبں
وعًب هغکجبں گیگ گپ اًت
ػہن ُءاؿپغ اِف ٗػعت اًت
كبہی لضہبں ثٗ غػ ثیت اًت
ثغػیں كیلالں ؿغگوْ كت اًت
ثوالى ِء صپ َء ایغ کپت اًت
پٌض ُءهٌؼل اِف ْگواػیٌت
(كبص،كقیغ) 2008:8
ہوے ڈًی صػهبًجی ِء ثبثت َء ػؼیؼ هذوض ثگٹی ًجلتہ کٌت کہ  ،هیغ
چبکغ ایوک َء ثلوچبًی هیبں َء یک ْصعاج کلیں وت هبں وتی جٌگے ِء
ثٌضات ًہ کغتگ ثلکیں وہضے کہ آئی َء ًلی ِء جٌگ َء الكبعیبًی صؿت َء
پہک َء پغْ وف واعتگ ٗگڈا آئی وتی عاج گوں صگہ یک گپچل یے َء
صوچبع کغتگ ۔ آ ایق کہ ڈًی صػهبًجی آئی چہ الكبعیبًی صؿت َء وتی
پغْ وف صیگ َء یک ثین صاعیں ثیغیے ِء گغئگ ِء ہبتغ َء وتی جٌض ِء تبگت
ِء ُه ّچ کٌئگ ُء کبعهغػ کٌگ ِء ثضل َء ہغات ِء دبکن كبٍ دـیي ِء صعثبع َء
ئے صاتگ  ،صاًکہ اچ اوص َء پوجی کوک ُء للکغ ثؼوع آں گوں آئی َء
صین ِ
الكبعیبں َء ػہن ٗکق کغت ثکي آں ۔
اے ڑول َء ٗگلئے آئی َء وتی وت هبں وتی جٌگ ُء یب وتی
عاجی جیڑہبًی تہ َء صعی تبگتبًی صػهبًجی ِء عاٍ وت پچ کغتگ ُء ہوے
اعؿوى کہ آئی تو جیل َء هیغ چبکغ َء وتی جٌض ِء ثغات الكبعیبًی ُچ ّ
ک

غالم جاى
چیٌی کغتگ۔ پضا ہوے اعؿوى آًآئی جٌض ِء ؿغڈگبع گپتگ ُء آئی ِء واجہ
جوڑ ثوتگ اًت ُء چبکغ َء ٗگڈ ؿغ َء اچ اصا ِجہگ کپتگ :
"هیغ چبکغ ًے ًہ صغف ثلوچوں کے صعهیبى ایک طویل سبًہ
جٌگی کب آؿبػ کیب ثلکہ اُؿے جت ًلی کی لڑائی هیں الكبعیوں
کے ہبتھوں هکول كکـت ہوئی تو اؽ ًے اپٌی قوم کو ایک
اوع الویے ؿے صوچبع کغصیب۔ وٍ تھی ثیغوًی هضاسلت ۔ اؽ ًے
الكبعیوں کے ہبتھوں هیں اپٌی كکـت کب ہیجت ًبک اًتقبم لیٌے
کی ؿغض ؿے اپٌی ہی قوت کو هجتوغ کغکے اؿتؼوبل کغًے
کی ثجبئے ہغات کے دکوغاى كبٍ دـیي کے صعثبع کب عُر کیب
تبکہ وہبں ؿے كوجی اهضاص اوع للکغ دبصل کغکے اؽ کے
طعیؼے الكبعیوں کو تہہ تیؾ کغؿکے ۔ اؿطغح گویب اؽ ًے
اپٌی سبًہ جٌگی یب قوهی هؼبهالت هیں ثیغوًی قوتوں کی
هضاسلت اوع ػول صسل کی عاٍ کھول صی اوع یہی اعؿوى جي
کی طعیؼے هیغ چبکغ سبى ًے اپٌے ہی ثھبئی ثٌض ثھبئی
الكبعیوں کی ًـل کلی کی تھی ثؼض هیں اؽ کی ؿغ ػهیي
پغقبثط ہوکغ اؽ کے هبلک ثي گئے اوع چبکغ کو ثبآلسغ
وہبں ؿے عاٍ كغاع استیبع کغًب پڑی۔ ‘‘(ثگٹی ،ػؼیؼ
هذوض) 1996:35

ایلی َء چہ اے پضع اًت کہ ہوـبہگ ہوے عوچبًی وصاعی
ثوتگ اًت کہ کضی هبعا ثلوچ ُء ثلوچـتبى ِء ؿغ َء ٗاعف کٌئگ ِء هوٍ ثہ
عؽ ایت ۔ ثلئے عًض ُء الكبع ِء اے وت هبں وتی جٌگ َء آیبًی اِے کبع
ثبػ اعػاں کغتگ۔ یکے وثلوچ ِء تبگت ًؼوع ثوتگ صوهی وت ثلوچ
دبکوبًی وت هبں وت ِء ًبتپبکی ُء کـت ُء کیٌگ ُء صوع ًبچبعی چہ اے
ثوتگ کہ آہبں وت ٗكتگ ُء صعی دبکن آؤعتگ اًت ُء ثلوچ ُء ثلوچـتبى ِء
ؿغ َء ٗاعف کٌئگ َء صژهٌبًی ؿغوکی وت کغتگ اف ۔
ہوے عًگ َء دویض ثلوچ ؿی ؿبلی جٌگ ِء آؿغ َء ڈًی صػهبًجی ِء ثبثت
ٗگق ایت کہ وہضیکہ چبکغ ؿجی ُء کچھی ِء پٹّبں جبٍ هٌض ثوتگ اًَتٗ ،گڈا
گوہغ جتّی ِء ویل ( واقؼہ)  incidentصین َء آہتگ۔ ایلی ؿجت َء چبکغ ُء
گوْ ہغام الكبعی ِء هیبى َء ؿی ؿبلی جٌگ ثٌب ثوتگ ۔ اے جٌگ ِء صوع َء
هیغ چبکغ عًض ہغات ِء ثبصكبٍ دـیي ثیکبع ا َء چہ کوک لوٹتگ ُء كبٍ
دـیي َء طوالٌوى ثیگ اعؿوى َء چبکغ ِء کوک ِء ہبتغ ا صین صاتگ ۔
الكبعیبًی تبگت َء عا چیغ ُء ؿغ کٌگ ثوتگ ۔ چبکغ ایلی َء چہ ثے
دیبل ثوتگ کہ ہوے ٗتغکبں گوْ ؿتگیں صوع َء هکغاى َء چے چے تجبہی
کغتگ اَت ۔ ُء اے ثغی ثلوچبًی دبکن َء وت وتی وتي ِء تجبٍ ُء ثغثبص

کٌگ ِء ہبتغا ٗتغکبں َء وت لوٹبئیٌتگ ۔ اے ڑول َء ثلوچبًی اے گوْ ًڈیں
 ( Egoاًب ِء ؿجت َء ہالؽ
صوع ِء وت واجہی چبکغ ِء
ثوتگ۔ (ثلوچ،دویض )2009:199
ایلی َء چہ چبکغ ِء وتی عاج صپتغ ِء ثبثت َء ًب ؿغپضی ُء
صوؿت ُء صژهي ِء ػاًگ ِء ک ّوی ُء صوع چبعی ِء ًہ ثوگ گٌضگ َء کیت۔ یب
وا آ پہ گوْ ہغام ُء الكبعیبًی گبع ُء ثیگواہی َء ہغچی کٌئگ ُء کٌبئیٌگ َء
ؿغ َء چہ ؿغگوؿتگ ُء ایلی آکجت َء چہ ہن ثے ؿوب ثوتگ کہ آئی ِء
ؿیبؿی ًبؿغپضی َء چیضگ اًت۔ یب پہ ػاًت چہ گوْ ہغام ِء کـت ُء کیٌگ
ئے ٗکغتگ ۔ پضا ہوے تغکبں گوں آئی َء ہوب کغت کہ آہبں ؿبعی
اے وڑ ِ
َء هکغاى َء ثلکیں ًہ ٗکغتگ اَت ۔
چبکغ َء چہ قٌضہبع ُء ہغات َء چہ تغکبں پہ گوْ ہغام ِء پغْ وف
صیگ َء هضت ُء کوک ٗػعتگ ۔ گوْ ہغام ِء صل َء ثوتگ چوں کہ چبکغ َء
قٌضہبع ُء صہلی ِء تغکبًی هضت ُء کوک گوں اًَت۔ ٗگڈا هي چہ ؿٌضھ ِء ؿوہ ُء
ثھٹو دبکوبًی ْگوع َء پہ چبکغ ُء عًضاًی صین ِء صاعگ َء یب پغْ وف صیگ َء
هضت ُء کوک ُػوع ایں ۔ اے دیبل ِء صعكبى َء آچہ ًلی ِء جٌگ َء پض وتی
ًلی ِء جٌگ ِء ؿوة هٌضی ِء ؿغ َء یک لچہے ِء تہہ َء گوف ایت :
كبٍ هي َء ثبعی یے ثض اًت عوكے
هي ؿوو ُء ثھٹو آں ًی چبعی آں
ٹھٹھہ پوژ اں هي ؿغ َء عیق آں
آؽ َء پہ چبپوآں هبں صاع آں
ثُي گغ اًت گغاًیں لوگ هوگیوبًی
توؿئگ َء ِصلی ِء تُغک صلیکین ثٌت
(ثلوچ ،هغی ثجبعاًی ،جـٹؾ سضا ثشق ) 2009:147
ہوے ًلی ِء جٌگ َء چبکغ ِء پغْ وف َء پض  ،وہضے کہ
گوْ ہغام َء چبکغ ِء تغکبًی هضت ُء کوک ِء ہبل َء ؿغپض ثُوتگ ٗ ،گڈا ًلی ِء
جٌگ ِء ؿغ َء وتی لچہ یے َء چبکغ َء ؿوو ُء ثھٹو دبکوبًی للکغ ِء آعگ
ئے صاتگ ۔ ؿٌضھ َء چہ للکغ ِء آعگ ُء جٌگ کٌگ ِء ًوثت ًہ
ِء ثیہبع ِ
عؿتگ  ،چبکغ چہ قٌضہبع َء پہ ثے تواعی للکغیے آؤعتگ ُء گوْ ہغام َء
ولگوْ ج ُء ُچ ّ
ک چیي ٗکغتگ۔ یک صگہ آؿغیے عًض ُء الكبع ِء ؿغ َء اے
کپتگ چہ اے ؿی ؿبلی جٌگ َء آ ثبػ هبلی تبواى ثبع ثوتگ اًت ۔آ صوع
َء عًض ُء الكبع هبلضاع ( صلوت صاع) ثوتگ اًت ُء پضا کہ کچھی ُء ؿیوی َء

غالم جاى
کہ ٗكتگ اًَت گوں ػهیٌضاعی ُء کلت ُء کلبع َء صلگوف ثوتگ اًت کہ
پہک َء جبًی ہؼهت َء گوں ثٌضوک ثوتگ اًت :
ؿجؼ ات اًت تل ُء ؿٌج ات اًت تبػی
ٗکغص ات اًَت هوالئی صپ ِء كہجو
چبکغی ہبعیں ْگوعهبں چغت اًت
یک ْگوعیے هیق ُء هبصگ اتک اًت
یک گوعیے جت ُء ثؼہٌگیں ڈاچی
صگہ گوعیے هیغ گوں ًگغہیں ؿٌجبں
صگہ گوعیے ہوع گوں ػعگغی ہـتبں
کبئویں صہکبں ُء هغص هؼى واًیں
کبئیگغ ُء جتک اِف گوں ات اًت گغاًیں
کیلگ ُء هیتبپ اِف ثیبئیٌت اًت
جوپ ؿغیں جوہبں اِف گڑائیٌت اًت
هبف اِف گوں پغهبكبں ہواعہیٌت اًت
ًوکغاں ْتغًضیں ثوع ػائیٌت اًت
جؤ پغا لیٹواں چغائیٌت اًت
(كبص،كقیغ) 2008:105
ٗگڈا اے صلوتبًی چبعیٌگ ُء گغ ُء ثٌض ُء کیلگبًی کیں کبع ُء
ًوت کبع ُء کق ُء ٗعوى ُء گوٹ ُء چٌڈ ِء ہبتغ َء چبعثٌضیں وعًبٍ پہ کبع
ثوتگ کہ ہغ جٌگ َء ؿض ُء ہؼاعاًی ہـبة َء ٗکلئگ ثوتگ اًَت ۔ایلی چہ
عًض ُء الكبع یب ثلوچ ِء هؼیلت ) (economyثبػ ًؼوع ُء پُلت َء عواں
ثُواں ثٗ وتگ ۔ہوے وڑ َء هیغ ًصیغسبى ادوض ػئی ثلوچ ،ؿی ؿبلی جٌگ
ِء آؿغ َء ًجلتہ کٌت کہ ،ثلوچ َء دبکوی کٌگ ُء وتی هلک ِء كبہیگبى
ّ
صػگٹ ثوتگ اًَت
صیگ ِء ثضل َء یکے ِء صوهی َء پغْ وف صیگ َء گوں
۔كغّیں وڑے َء دبکوی ًہ ثوگ ِء ؿجت َء هلک َء كٌگ ُء كبًگی یے
کپتگ ۔ ثلوچبں َء وتی پہ صژهٌبں ؿغ چـت کٌگ ِء هوٍ ًہ عؽ اتگ ۔
هلک ِء هبلی جبوعہبل تجبٍ ثوتگ ۔ پغچب کہ ہغ ًیوگ َء ثے ایوٌی ُء
جٌگ ُء کلگ َء جٌگ ُء پُلگ ِء صوع ثٌب ثُوتگ :
"ثلوچ دکوهت کغًے اوع اپٌی هولکت کو وؿؼت صیٌے کی
جگہ ایک صوؿغے کو ػیغ کغًے هیں هصغوف ہوگئے
ثبقبػضٍ دکوهت ًہ ہوًے کی وجہ ؿے هلک هیں اكغاتلغی پہل
گئی ۔ ثلوچوں کی هشبللیں کو ؿغ اُٹہبًے کب هوقغ هل گیب ۔

هلک کی اقتصبصی دبلت تجبٍ ہوگئی کیوًکہ ہغ طغف ثضاَهٌی ،
تبعیز
کلت و سوى  ،لُوٹ هبع کب صوع صوعٍ تھب ۔ ( ،،
ِ
ثلوچـتبى)2001:10

ًلی ِء جٌگ ِء پغْ وف َء چہ پض وہضیکہ چبکغ قٌضہبع َء كبٍ دـیي ثیکبعا ِء
ْگوع َء پہ للکغی کوک ُء هضت ِء ہبتغ َء ٗكتگ ۔ ٗگڈا گوْ ہغام ُء الكبع ی
کہ اے ہبل َء ؿئی ثوتگ اًت ۔ ٗگڈا آہبں ًلتگ ُء ؿوڑگ کغتگ کہ ثیبئے
كبٍ َء لتّ ُء هالم صئیں تبًکہ چبکغ َء ٗ
ئے ہن
ثکق ایت ُء هضت ُء ُکوک ِ
هکٌت ۔گڈا آہبں ثبػیں ػ ّع ُء هبلے پہ تغک ِء ثبصكبٍ ًؼآؤعتگ پہ كبٍ َء
:
قٌضہبع َء صین صاتگ
چبع اِت اِكبں چوں ٗکغتگ
ٗص ّع ُءًگغٍ اِف جن ٗ
کغتگ
لکھ هي اكغكی اِف ػعتگ
پٌجب کبتل اِف ثبع کغتگ
اكـبى ِء صٍ َء كکـبتگ
)كبص،كقیغ) 2008::82
صگہ ی ّ
ک كئیغیے عص َء اِے صٍ لک ھاكغ كی ثوتگ اًت کہ
گوْ ہغام َء پہ قٌضہبع ِء كبٍ َء پہ لتّ ُء هالم َء صین صاتگ اًت :
صٍ ل ّ
کھ اكغكی كـتبتہ
اوگبى ِء كہ َء ثکلبتہ
ہت ُء کبگض ے عاہضاتہ
گبع کي چبکغ َء گوں ثِغّاں
آؿوصگ ثجبں چے كغّاں
)ًصیغ ,گلشبى( 2013:53
صگہ یک کوًٹ ُء گبلی یے ہن گوں ہوے ػ ّع ُء هبالں ہواع
ثوتگ کہ چہ تالٍ ُء ؿہغ ِء تبع اں گوں ؿبچتگ ثوتگٗ ،تغک كبٍ َء پہ
اكتبپی ٗػعتگ:
"یہ ؿُي کغ هیغ ثکغ  ،عاهیي اوع گوْ ہغام ًے ثھی (ؿُلطبى کی
سضهت هیں)
ُ
ؿوًے کی تبعوں ؿے ثٌب ہوا قبلیي ثہجوایب جـے تغک ؿُلطبى
ًے ثے اػتٌبئی ؿے قجول کیب ‘‘ (كغیضیً ،وع ) 2013:160

اِے هبل ُء ػ ّع الكبعیبں پہ لتّ ُء هالم صاتگ اَت اًت کہ
چبکغ َء کوک هکي ُء اگبں ثوت کغت کٌت ٗگڈا وڑے ًہ وڑیے َء ثکق ُء
گبع ِءے ثکي ۔ ثلئے كبٍ َء اے وڑ کٌئگ َء ؿٗ وة هٌض ًہ ثوتگ ُء آہغ َء

غالم جاى
كبٍ َء وتی ہغات ِء گوعًغ (والی) ِء پوج َء چبکغ َء ؿؼیض ًبهیں
کوبًضاعے ِء ؿغوکی صاتگ ُء صین پہ ؿیوی َء صین صاتگ۔وہضیکہ عًض ُء
تغک ِء پوج َء الكبع پغْ وف صاتگ ٗگڈا تغک ُء عًضاں الكبعیبًی چک
چیں کٌئگ َء ہوع تغکبں الكبع ِء ثے وڑیں پُل هبلی یے کغتگ کہ ایلی
الكبعی پغْ وف وعگ ہوع پہک واع ُء ثؼگ ہن ٗکغتگ :
ہپت ؿض کچہہ ئی ْتغًضیں ثوع
تغک ِء للکغء ِ ٗ
ثغت اًت ٗػوع
ٗاعت اِف ثغتگ اًت گوں تٌضاں
ڈاچی گوں گڑ ُء گوع ثٌضاں
تٌض اِف ثوتگ اًت الكبع ِء
ہلک اِف ٗعپتگ اًت ؿغصاع ِء
)كبص،كقیغ)_2008:95
اِے ؿی ؿبلی وت هبں وتی جٌگ ِء آؿغ َء عًض ُء الكبع وصگ
وصگ کغتگ ُء چبگغص كٌگ ُء كبًگی یے آهبچ ثوتگ۔اِے ثبثت َء واجہ
گل سبى ًصیغ ٗگق ایت کہ اے ؿی ؿبلی وت هبں وتی جٌگ َء صیبع َء
تجبہی یے کپتگ ۔ ایلی آؿغ َء گیق َء چہ گیلتغ ثواں ثوتگ ۔ ٗگژى ُء
گغیجی َء هیتگبں َء چیغ تغیٌتگ۔ هیتگ ثبًڈم ثوتگ اًت ۔ هیتگبًی هیتگ
تہبع کپتگ اًت ۔ کبہچغ ویغاى ثوتگ اًت ُء ہوے وڑا هیغ چبکغ ہن ؿیوی
یل صاتگ ُء هلتبى ِء عاہضگ ثوتگ ۔
"تیؾ ؿبلہ سبًہ جٌگی ؿے ػالقہ هیں جو تجبہی پھیل چُکی
تھی  ،اؽ کے اثغات كضیض ؿے كضیض تغ ہوتے گئے ۔ثھوک
اوع اكالؽ ًے آثبصیوں کو گیغ لیب ۔ ثـتیبں اُجڑ گئیں ۔ گبؤں
کے گبؤں ثے چغاؽ پڑے عہے ۔ چغاگبہیں ثٌجغ ثي گئیں اوع
اؿی طغح هیغ چبکغ کو ثھی کچھی ؿے عست ؿلغ ثبًضٍ کغ
هلتبى کی عاٍ لیٌی پڑی ۔،،
(ًصیغ ،گلشبى)-2013:71

اے ؿی ؿبلی جٌگ ِء صوع َء ُء کوے عًض َء ہوے جٌگ ِء
ؿغ َء ثبػ جواًیں جٌگی کـہی كبػغی یے لچہی ْصعوكن ُء تہغ َء
پغثٌضگ ثوتگ کہ ثلوچی لجؼاًک ِء ی ّ
ک كغّیں ثہغ یے ػاًگ ثٌت ۔ثلئے
وہضیکہ عًض ُء الكبع ِء ُگڈی جٌگ َء پض الكبع ِء هبں ؿٌض ھ َء ُء عًضاًی پہ
پٌجبة َء عوگ َء پض  ،صعی ٗجلگہبًی تہب ہواع تغ اتگ اًَت ۔ ٗگڈا عًض ُء
الكبع ِء اے ػثبى ُء ثیبى ِء عپ ّ
ک ُء ہٌغ ِء هیغاؽ ہن گبع ثواں ثوتگ ُء

هضاں هضاں َء عًض ُء الكبع ء ِ ػگغیں ػثبى ّ
هٹ ُء ثضل ثُوتگ۔ پغچب کہ
وتی ؿغڈگبع َء چہ صعکپئگ ُء گوں صعی هؼًیں عاجبں ہوع ُء ہواع ثوئگ
َء آیبًی ػثبى ُء صوص ُء عثیضگ ُء تت ُء صگہ ثبػیں عاجی چیضگبں َء ّ
هٹ ُء
ؿٹ ٗکغتگ اًت ۔ ہوے ڑول َء کہ اے ؿی ؿبلی جٌگ ِء یک آؿغیے اے
ثوت کہ ثلوچ ِء ہوب لجؼاًکی هیغاؽ کہ گوں عًض ُء الكبع َء ثٌضوک ثوتگ
ہالؽ ُء گبع ثُوتگ۔
اے صوع ِء كبػغی ُء ؿبچتی هیغاؽ ِء اعػكت ِء ثبثت َء ڈاکٹغ كبٍ هذوض
هغی گوْ ف ایت  ،چوًیں جْ واًیں كبػغی  ،ؿک ثبػ ثبلگیں كبػغی یے
ات  ،کـہی كبػغی  ،کبعؿت ًگبعیں كبػغی، ............لہتیں كبئغاًی
ًبم ػاًگ ثیت ُء لہتیں ِء ػاًگ ًہ ثیت ۔ ثلئے اے اہض ِء كبػغی َء ثلوچی
ػثبى َء عا صًیب ِء لجؼاًک ِء ًہ ایوک َء ہن پلہ َء ٗاوكتبعیٌتگ ،آئغا ثبػیں
پہٌبتبں چہ ًبهضاع ُء ثغػتغ ہن جوڑ کغتگ ۔
اے صوع اؿل َء هئے کہٌیں کہـبًی ثغػ تغیں صوع اًِت
۔ثلوچ ِء ی ّ
ک ُء ًین صعػى ) (dozenچہ گیلتغ صًیب ِء تہہ ِء کہـبًی ًین
ہوے پبًؼصہوی کغى َء چہ ثٌضوکی اًت ۔ہٌچیں جْ واًیں اہضیے کہ تبں اثض
ثلوچ ِء آػهبى َء چو گوعیچبى ِء اؿتبل (قطت اؿتبع) ِء وڑا ْصعپلبى ثیت۔
ثلوچ ِء صژهي ؿغپض ثہ ثیت کہ ثلوچ َء ایوک َء ہوب وہض َء تجبٍ کغت کٌت
کہ پبًؼصہوی ُء كبًؼصہوی کغى ِء آئی لجؼاًک َء چہ آئی ػًضهبى َء چہ گبع
کغت ثکٌت ..........ثلئے ػاًبں اے ثوت کغت کٌت ؟
"یہ پوعی صضی اپٌی قولوں کی پبؿضاعی کی صضی تھی ۔ ہن
طکغ کغچکے ہیں کہ كؼغ و ؿشي کی ػثبى ثلوچی تھی اوع
کیب ػوضٍ كبػغی تھی ۔ثہت ہی ثبلؾ كبػغی  ،واقؼبتی كبػغی
 ،کغصاع ًگبعی کی كبػغی  ........کچھ كبػغوں کے ًبم
هؼلوم ،کچھ ًبهؼلوم ۔هگغ اؿی ػہض کی كبػغی ًے ثلوچی
ػثبى کو ػبلوی اصة کے ًہ صغف ثغاثغ کھڑا کغ صیب ثلکہ
اُؿے ثہت پہلؤں ؿے هوتبػ ثھی ثٌب صیب ۔ یہ صوع صع اصل
کالؿیکل صاؿتبًوں کے ػغوج کب صوع ہے۔ ثلوچ کی ڈیڑھ
صعجي ؿے ػائضػبلوی ؿطخ کی صاؿتبًوں کب ًصق اؿی
پٌضعہویں اوعؿولہویں صضی ؿے تؼلق عکھتب ہے ۔ ایـب
سوثصوعت ػہض جو اثض تک ثلوچ آؿوبى پغ قطت کے ؿتبعے
کی هبًٌض ص هکتب عہے گب ۔ ثلوچ کب صكوي ؿوجہ لے کہ ثلوچ کو
صغف اؿی وقت تجبٍ کیب جبؿکے گب ۔ جت پٌضعہویں اوع
ؿولہویں صضی کب اُؽ کب اصة اُؽ کی ػًضگی ؿے ہظف کیب

غالم جاى
جبؿکے ...............هگغ کیب یہ هوکي ہے۔‘‘ ( هغی ،
ڈاکٹغكبٍ هذوض )2013:167

اِے ؿی ؿبلی جٌگ ِء کبعؿت ُء جٌگ جبٍ پہ (تلویخ) َء
ًوکیں صوع ِء كبػغی َء ثبػیں كبئغاں جواًیں ڑول یے َء کبعهغػ
کغتگ اًَت :
ػات ُء ٗػعیبت ِء گپّ َء هکي
هکي الكبع وت َء هي عًض
(www.obloc
)ثؼًجوً،وع سبى
یب

ػًضگی صبلخ ُکت ایں چے ّ
کٹ اًت کہ
تو وت َء چبکغ کٌئے گوْ ہغام هي َء
(www.obloch.com
)ثؼًجوً،وع سبى
یب
"هوال ِء كہجو َء ثگٌض ،گیغآع ،تل ُء تبػیبں "
چبکغ ِء ہبعیں ٗگ ٗ
وعم َء هلتہ کبہچغ
وتی (كبص،ػطب) 2015:211
یب
هي آں کہ اًگہ پہ هي آػگ اًِت ًلی ِء ٹپ
توئے کہ ؿوة تئی اًَگہ كکلّیں جٌگ اًِت
)2015:343
) كبص،ػطب،
ہوے وڑ َء واجہ ؿغصاع سبى ٗگق ایت کہ  ،گوں عًض ِء تبگت ِء ہالؿی َء ،
ؿجی ِء صوع ہالؽ ثوت آیبًی هؼى دبکوی ہغاثیں وڑے ٗک ّ
ٹ اِت ۔ ہٌچو
کہ یک پٗ غ اعػكتیں ػوع ِء ثٌؼہے ات ُ ،ء یک جْ واًیں صوصهبى یے ات ،
لجؼاًک ُء ؿبػ ُء ػیول ِء
"With The Fall of Rind power, the glory of Sibi
passed away , itshegemony ended miserably ,as it acted
as an important centralizing force , for it set the
standards in fashion , literature and music ." (Baloch
)Sardar khan 1984:06
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الہوع
هغی،ڈاکٹغ كبٍ هذوض( )2013ثلوچ قوم ػہض قضین ؿے عیبؿت کی تلکیل
تک،ثک پوایٌٹ کویٹہ
ًصیغ،گل دبں)2013 (،ثلوچـتبى کی کہبًی كبػغوى کی ػثبًی،ثلوچی اکیڈهی
کویٹہ
ہتوعام،اللہ( )1998تبعیخ ثلوچـتبى ،گوكہ اصة کویٹہ
GASHKORI,SARDAR Khan,(1958) the Baloch,Race,Gosha e Adab Queet

