حٌیفہ ثی ثی
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Abstract:
The Balochi literature puts great emphasis on the status
and role of women. Although women play a vital role in balochi
literature but unfortunately in history related to women and in the
folk stories there is no evidence of research. This sad dilemma
made me work and find out about the positive character of women
in the balochi cultural history. In these research papers the
positivity of women in different stages like that of a mother,
daughter, wife etc. and the role she plays in each with intelligence
and bravery have been mentioned. The ability of a women to take
firm decisions in any difficulty she faces are also written in these
research papers. With all that research on the psychology of
women we get the message of s’how women have been strong
throughout the decades in the history of the Baloch.

گچیي لجش:گیذی لصہ،سالجول،تت

پدبر:
ثلوچی لجشاًک َء سالجول ِء یک حیثیت ُء همبهے اطت اًت ثلے
سالجول ِء لجشاًک ِء تہب حبصیں وڑے َء گیذی لصہبًی تہبہچ رًگیں پٹ ُء
پول ًہ ثوتگ۔ هي َء ہوے چیش َء الچبرکتگ کہ گیذی لصہبًی تہبسالجول
ِء تت ساًتی(ًفظیبتی)رًگ دیوبآرگ ثہ ثیت ُء اے پٹ ُء پولی پیپز َء هي
سالجوالًی کزداراًی تت (ًفظیبت) دیوبآرتگ۔ ایؼبًی طزا تدزسیہ کتگ۔
هي وتی اے پٹ ُء پولی پیپز َء سالجوالًی کزدارایذهبص ،خٌک،خي اے
چیش دیظت کہ لصہبًی تہب آواًی ساًت ،طزپذی ُء ػمل هٌذی ،طز ُء طوج
کٌوک ،خیڑھبًی گیغ گیوارکٌگ ُء فیصلہ َء گوں دلیل ُء درور َء دیگ ِء
ػؼورداریت۔ ایؼبًی طجت َء هبرااًچیں کلوٍ رطیت کہ آًظل درًظل ثلوچ
راج ِء تہباھتگ ُء طزثوتگ اًت۔
ثلوچی گیذی کظہبًی توک َء سالجول ِء عمل هٌذی:
وہذیکہ هبں ثلوچی لجشاًک َء گیذی کظہبى چبراًت هبرا یک
چیشئے ہن رًگ(هؼتزک)گٌذگ َء کیت ثلوچی گیذی کظہبًی توک َء
ساًت ُء طزپذی ُء ًیکزاہی اًچیں( )Massageکلوٍ رطیت کہ آًظل
درًظل آھتگ ُء طزثوتگ ثلوچی کظہبًی توک َء سالجوالًی ثبثت َء یک
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چیشےآطک ثبس وع ُءػیزکي چہ درطتبں ختبئیں رًگے َء گٌذگ ثیت
آایغ اًت کہ سالجول ساًتکبر،داًب،طز ُء طوج کٌوک،راٍ پیغ داروک ِء
رًگ َء گٌذگ ثٌت خیڑھبًی گیغ گیوارکٌوک پیظلہ دیوک کدبم خبگہہ
کہ هزد وتی ضذ ُء اًب ہبتزا سورآورثوتگ اًت سالجوالں دلیل ُء درور
هزد،ثزات یبپت یبثبدػبٍ راطتی ُء حمیمت ِء ًیوگ َء ثزتگ ُء خیڑھ گیغ
گیوارکتگ اًت چوػکہ الًگ ورتھ ڈیوش ِء کتبة’’ثلوچی گیذی کظہ
اولی تبکذین َ ۲ء کظہ’’ہزچیش ِء ثح‘‘ ِء توک َء ۔
’’ثبدػبٍ وتی وسیز ِء ساًت ِء چکبص گزگ َء وسیز حکن کٌت
کہ ثبًذا روچ ِء ٹک َء هي َء ہزچیش ِء ثح َء ثیبرثذئے گڈاں وسیز
گض َء کیت طک هوًدھبں ثیت خٌک وتی پت خظت کٌت
چی ہجز اًت؟ وسیز گؼیت کہ ثبدػبٍ َء هي َء حکن کتگ کہ
ثبًذٍ روچ ِء ٹک َء تزا ہزچیش ِء ثح آرگی اًت گڈاں خٌک وتی
پت َء تظلی دًت کہ توهوًدھبں هہ ثوتزا ثبًذا روچ ِء ٹک َء
هي ہزچیش ِء ثح کبرًت دیبں ثلے وسیز دل َء گؼیت کہ هٌی
خٌک ثبًذا چوى هي َء ثح کبریت دًت گڈاں طہت کبر روچ ِء
ٹک َء وسیز ِء خٌک تبص ِء آپ کبریت پت َء دًت وسیزآپ َء
سوریت ُء ثبدػبٍ ِء دین َء پیغ کٌت ُء گوػیت ثبدػبٍ ثح
ہویغ اًت گڈاں ثبدػبٍ گؼیت توطکیں ساًتکبریں هزدهے
پزچہ آپ هہ ثیت توثح َء ہچ پبئیذگ ًیظت۔‘‘ (ڈیوش،الًگ
ورتھ)1968:2،

سالجول ِء ساًتکبری ُء طزپذی کہ وتی پت َء رااًچیں رًگے َء
طزپذ کت کہ آئی ِء وسیزی ِء چکبص ثوئگ آرا گوں دلیل ُء درورثبثت
کت:
ثلوچی کظہ’’ػواًگ ُء ثبدػبٍ‘‘ ِء توک َء ہوہوے رًگیں وع ُء سیجبئیں
Massageگٌذگ ثیت کہ ثبدػبٍ یک روچےگوں وتی فوج َء خٌگل َء
ػکبر َء روگ َء ثیت یک سالجولے ػواًگ ِء گٌذیت آرا وتی چک
پچیڈ(کپڑے کب خھوال)هبکوپگ َء ثیت وتی پظبں طزدہبں روگ َء ثیت
وہذیکہ ثبدػبٍ گٌذیت ثبدػبٍ سوت وتی سہي َء Pointخوڑکٌت۔ گض َء
کیت وتی خٌیي َء درائیں والؼہ َء گؼیت کہ چوع هي سالجول دیظتگ
آچوع روگ َء ثوتگ وتی گوًڈو ِء کوپگ َء ثوتگ ایوک ُء تہٌب وتی
پظبں چبریٌگ َء ثوتگ ػوے ِکزا ہزآطودگی وع حبلی اطت گڈاں
ثبدػبٍ روت پٌچ ُءػغ هبٍ ِء طفز ُءثبدػبٍ َء یک ثبغے ِء ثیت آئی ِء توک
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َء ہزوڑیں پل ُء وع ثوئی ثیت هلکہ چوع کٌت ثبؽ ِء آپ ثٌذکٌبئیٌت کہ
ثبدػبٍ ِء ثبؽ ِء پالں کن آپ ثذیبں وہذیکہ ثبدػبٍ طفز َء رًذ کیت گٌذیت کہ
آئی ِء درائیں ثبؽ اًچوطیبٍ ُء حؼک ثوتگ هبلی ثبدػبٍ َء گؼیت کہ تئی
اِػکٌگ َء گوں روت
هلکہ َء هبراآپ کٌگ َء ًہ اػتگ ثبدػبٍ گپ ِء
هلکہ َء خظت کٌت توپزچہ چوکتگ هٌی ثبؽ حؼک ُء ثزثبدکتگ ثبؽ پہ
آپ َء پل ُءوع ثوئی کٌت ایغ ثبؽ ِء پل اًت کوٍ ِء کہور ًہ اًت کہ ثے
آپ َء ثز کٌت ُء سًذگ ثٌت گڈا هلکہ گؼیت کہ هي تزا ہویغ طزپذکٌگ
لوٹتگ کہ هٌی هثبل ہوے پل ِء وڑ َء اًت اگہ توھیبل ًہ کٌیں اًچو حؼک
ثیت ُء هٌی ػزرًگی ُء سیجبئی ہالص ثیت توکہ ہوب خٌک دیظتگ آئی
هثبل داتگ آہوبکوٍ ِء کہور ِء وڑااًت هٌی ہوبثبؽ ِء پل ِء حظبة َء اًت
ہوے گپ هي تزا طزپذ کٌگ ِء خہذکتگ۔ ( )1991:68
چٌکض وع ُء سیجبئیں ِء دروراًت کہ یک سالجول ِء یک هزدیٌے
َء را طزپذکٌگ َء اًت اًظبى سالجول ثہ ثیت یبهزدآوتی ًیچز( ِ )Natureء
وڑ َء سًذگواسیٌیت اگہ یک اًظبى ِء خٌگل ُء گیبثبى َء ًؼتگ آرا ہوب
ًیچزوع ثیت ہوبوڑ َء سًذگواسیٌیت ثلےهٌی ِکزا ہزوڑیں وػی اطت
آطودگی هٌی سًذہوے رًگ َء ثیت ثلوچی گیذی کظہبًی توک َء چبگزد ِء
ػکض ِء پیغ دارگ ثوتگ آئی چبرگ ُء ساًگ ِء اطتہ یک
چیشثبسارسػت داریت آہوبوہذ ُء دور ِء سهبًگ اًت آوہذ ِء هزد ُء سھگ ُء
سالجول پیزورًبوتی ساًت ُء پدبرثوتگ اًت آهذہجی ،طیبطی،لجبئلی
یبطجمبتی رًگ ُء دروػن ثہ ثٌت ہزدور ُء سهبًگ ِء چبگزد ِء پزک ُء
تپبوت اطت اًت۔ هثبل یک هشدور ُء ثبدػبہے ِء هیبى َء پزک یبلض
هھلوک ِء هیبى َء پزک ُء تپبوت ثٌت ثبدػبھبًی ثبروا اے ھیبل کٌگ
ثوتگ آ Perfectاًت آ Victorثوتگ آئی ِء یمیي هزدهبًی گوں ثوتگ
آهھلوک َء چہ سیبت ثزسی هزدم ثوتگ۔ ثلے آھواًی فیصلہ آًی دیوپبًی
ہن سالجوالں کتگ۔
چوػکہ’’ثبدػبٍ کی ثیٹی اور ایک ػخص خورات ثہز پبًی هیں
کھڑارہب‘‘کظہ ِء توک َء ثبدػبٍ ُء دوهی ًوخواى ِء هیبى َء یک همبثلے ِء
رًگ َء گٌذگ ثیت کہ آسور آور ثبدػبٍ ِء همبثلہ یک ورًآیبں ِء وتی
ثہبدری ُء دلیزی پیغ دارگ َء اًت۔ وتی ػزط ِء پورا کٌگ َء تبں گڈی
حذ َء خہذکٌت پہ اهیتے َء وت َء سًذگ کٌت کہ ثبدػبٍ ِء خٌک هي َء
ثزاطیت کظہ ِء توک َء سالجول ِء سًذ ِء پیظلہ یک(خوئے کبکھیل)لیت ِء
رًگ َء کٌگ ثوئگ َء اًت یبکہ ثبدػبٍ ہوےہبتزا وتی خٌک ِءطبًگ َء
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ػزط ِء رًگ َء کٌگ َء اًت کہ هٌی خٌک َء یک ثہبدریں هزدے ثہ گپت
آثہبدر ُء تواًبثزطیت ثلے ثبدػبٍ ِء خٌک وتی پض َء طزپذکٌت گؼیت کہ
وہذیکہ یک هزدے یک ڑیوارژًبئی َء پہ اهیتے َء درائیں ػپ َء آپ ِء
توک َء گواسیٌیت کٌت گڈاں هبڑی ِء طزے تبپگ کہ آص ِء هبڑی ِء ثي َء
روک اًت سلورًبى پبػتیت کٌت۔
درور:
’’ثبدػبٍ گہزهیں آیبثیٹی طے کہہ دیبهدھے کھبًبالدو۔ ثیٹی
ًے کہبکھبًبتیبرًہیں ہوا۔تھوڑی دیزکے ثعذ ثبدػبٍ ًے
پھزکھبًب هبًگب ثیٹی ًے کہباثھی تک ًہیں پکب۔ تیظزی ثبر
ثبدػبٍ ًے خت کھبًب الًے کو کہب توثیٹی ًے کہبثبدػبٍ
طالهت۔تواچھت پزرکھبہے اورآگ ًیچے گھزهیں خل رہی ہے
۔ تو ا گزم ہوخبئے توروٹیبں پکبؤں گی۔ ثبدػبٍ ًے کہبیہ
کظے هوکي۔ تواهکبى کی چھت پز ہے آگ ًیچے آًگي هیں
خالئی ہے۔ تو کض طزذ گزم ہوگب۔ ثیٹی ًے کہبخیظے وٍ
ػخؾ دریبهیں کھڑاتھب اورآگ دور پہبڑ پز خل رہی تھی اص
کو آگ کی گزهی پہٌچتی رہی آپ ثبدػبٍ ہیں۔ثبدػبہوں کی ثبت
ایک ہوتئی ہے آپ ًے اپٌے هٌہ طے اپٌی سثبى طے وعذٍ
کیب ہے اة کیوں پھزگئے ہیں۔ ایظی ًباًـبفی ًہ کزیں ہللا
طے ڈریں‘‘۔ (ثلوچ،ثؼیزاحوذ)1978:40 ،

گڈاں ثبدػبٍ طزپذثیت کہ راطتی ایغ ورًب َء ہن ایغ روژًبئی َء
وت َء چوى گزم داتگ ایغ ػزط ثبسی ورًب َء ثزتگ ثلے هي ثبدػبٍ پہ
سوراکی ػزط ًہ هٌتگ۔ ادا سالجول ِء تت ساًتی ُء طوب ِء پکتگی گٌذگ
ثیت آوتی پت َء را طزپذ کٌت وتی سًذ ِء پیظلہ َء کٌت اے کظہ ِء توک َء
سالجول ِء کزدار هہز ُء هحکن اًت سالجول ِء ػبى پت ِء هہزهٌی ِء وڑ َء
پیغ ًہ داػتگ کہ پت َء گؼت طبًگ ًہ ثیت گڈاں ًہ ثیت خٌک َء گوں
ػمل ُء دلیل َء گپ َء را ثبثت کت کہ توپت ردئے اگہ هباے کظہ ِء تت
ساًتی تک َء ثچبرًت توهبرا گٌذگ ثیت کہ سالجول َء چبگزد ِء توک گپ
ِء کٌگ ِء طزپذی ثوتگ کہ آپہ درور گپ ُگؼگ ِء رہجٌذساًتگ پزچہ
چبگزد ِء ( َ )Structureء آرا( )Intellectualساًتکبر خوڑکتگ آرا
Intellectualهیذاى پٹ رطتگ ہوے طجت ُء ثٌیبت َء سالجول َء دیوزوی
کتگ ثلے هزوچی آخبگہہ اطت ُء هوخود ًہ اًت پزچہ چبگزد گیغ
روایتی ثوتگ هتلت ایغ ًہ کہ کوھٌیں چیشاں سورتگ روگ َء اًت
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روایتی پویؼکہ راج دپتز ِء دیوزوی َء یؼٌی(ػؼوری)طوبئی دیوزوی َء
چہ دورثوتگ اًت ایؼی طجت خبگیزدارًہ سہیٌت اًت سرتگ ُء هبہوے
ًظبم (رہجٌذ) ِء توک َء سًذگواسیٌگ َء اًت ُء ہویغ رہجٌذ َء دیوب ثزگ َء
اًت پزچہ تو ھز چیشگٌذئے ،اُػکٌیں یب Feelکٌیں ہوبئی را هئے طٌچ ُء
طوب  Acceptکٌت۔ سالجول یک اًچیں دگٌیباًت آرا هزد َء کذی ساًت کت
ًہ کزت۔ آئی حمیمی دًیبہزوہذے ثے حجزثوتگ پزچہ کہ
هزدہوےِ Systemء غالم اًت سالجول هزد ِء غالم اًت هزد ُء سالجول یک
دوهی ِء غالهی َء ودی ثوتگ ُء یک ِء دوهی ِء هحتبخی ِء طجت َء غالم
اًت۔
چوػکہ کظہ’’ھزکض کٌت پزوت کٌت‘‘توک َء پیشال وہذیکہ
خٌگل َء روت ایؼز َء یکے تو ثغبوت گؼت کٌے یکے تو آخوئی ہن گؼت
کٌیں پیزسال َء وت َء اًظبًی خٌگل کؼتگ ُء خٌبوراًی وتی خٌذ ِء پیظلہ
َء سًذگواسیٌگ ِء پیظلہ کتگ پیشال وتی ػوز ِء تک َء اھتگ ُء وتی
ػوزگواسیٌتگ ُء سًذ ِء چظت ُء ایز طک ثبس آئی Practicallyیبتدزثبتی
ثٌیبت َء دیظتگ ُء هبرتگ ُء ساًتگ ُء پیزسال َء اے گپ ختگ کہ
’’ھزکض کٌت پہ وت کٌت‘‘ایؼز َء ًیک راہی گؼے یبطزپذی گؼے ثلے
هزدهبں اے گپ طزپذًہ ثیتگ آھواں ہوے طزپذ ثوتگبں کہ ثلک لچے ُء
ًیت خزاة اًت اے وڑیں گپ کٌت ثلک ِء ًیکی َء ًہ چبرًت ثبدػبٍ ُء
ثبدػبٍ ِء طپبئیگ ہوے طزپذثٌت کہ پیشال ثذسثبى ئے آئی سثبى حزاة
اًت ایغ کدبم طجت اًت کہ ادا آھتگ ُء خٌگل َء خبٍ هٌٌذاًت دوهی ایغ
کہ ثبدػبٍ ُء آئی اًبرا اے چیش وع ًہ ثیت کہ آئی رػبیبتوک َء یک
خٌیٌے کہ آپیزی ػوز َء آئی رػبیب درکیت ُء خٌگل کیت آسات ِء سًذ
گواسیٌت آئی رػبیب ًUnderہ اًت گڈاں ثبدػبٍ اے چیش توریت آثلک ِء
اے وڑیں گپبًی ثبثت َء وسیز َء گوں طال ُء خظت کٌت ہزوسیز ہن ثذًیت
اًت وسیز ثبدػبٍ ػزیں طوج ًہ دًت ثلکي آئی گؼیت کہ ثلک َء
سھزثذئے ثکؼبراًت یکے ایغ پیغ دارگ ثوتگ کہ ثبدػبھبًی
حکوهتبًی طزوک وسیز ُء گشیز ُء لبضی توک ًیک راہی ُء ایوبًذاری هہ
ثیت گڈاں اے وڑیں تبواى َء روًت وہذیکہ ثبدػبٍ ِء ثچک خٌگل َء ػکبر
َء روگ َء لوٹیت ثبدػبٍ آهٌغ کٌت آرا خٌگل َء تبواى هہ رطیت ثبدػبٍ ِء
خٌذخٌگل َء روت چٌکض طپبہی ُء رػبیبہوزاٍ روت پیزسال کہ خٌیي اًت
آئی ِء وتی پیظلہ کتگ ُء ثبدػبٍ ِء طزا ثوخھ ًہ اًت خٌگل َء ًؼتگ
ثبدػبٍ آرا ثزداػت ًہ کٌت ثلے ثبدػبٍ وتی خٌذء ثچ َء Forceکٌت کہ
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خٌگل َء ػکبر هہ روت ثلے آرا گؼت ًہ کٌت آئی ػکبر َء روگ ِء هوکل
َء دًت اے کظہ ِء توک َء خٌیي ِء دگہ پہلو پیغ دارگ ثوتگ کہ خٌیي
پیشال ِء خٌگل َء کپتگ ثلے آئی ِء را وتی ًفض ِء طزا اًچو گزفت رطت
آخٌگل َء ہوے ثبدػبٍ ِء داتگیں حلوٍ َء ًہ وارت کہ آئی تبم آئی ِء دپ
لگیت پذا دگہ وہذا ہن تبم ِء سلورت ِء ثہ ثیت پذا پیزسال حلوٍ َء ایزکٌت
کہ اًظبًی ہوذاثئیت ثلکي آئی کبرا ثئیت گڈاں ثبدػبٍ َء ثچک خٌگل َء
کیت آرا گوى گپت آثلک ِء کل َء طزثیت ثلک ِء کزادگہ ہچ ًہ ثیت آہوے
حلوٍ َء ثبدػبٍ ثچ َء دًت ھلواٍ وارت ثبدػبٍ ِء ثچ هزیت خٌذ ِء سھگ ِء
هزگ َء رًذ ثبدػبٍ تدزثبتی ُء ػلوی رًگ طزپذ ثیت کہ ثلک َء وػیں ُء
ػیزکٌیں گپ ختگ کہ ھزکض کٌت پزوت کٌت اے ثالئیں گپے ثوتگ
ثالئیں راسے توک َء چیزثوتگ ادا ثبدػبٍ ُء وسیز ُء گشیزػلوی ُء ساًتی
حوالہ َء ًبالئك ُء پیزسال ػبلن ُء داًب ُء ساًتکبر ،هہوبى ًواس ،رحن دل
پیغ دارگ ثوتگ ثلے هزدیٌے َء طزپذ ثوئگ ِء خہذًہ کتگ کہ ثلک
خٌیٌے ِء کؼوک اًت گزدی چہ وت ُء دین گپ کٌت خٌیي ِء آساتی ِء پچ
گزگ ِء واطتہ یک سالویں ُء کن ػملیں ثبدػبٍ ُء وسیز سہزدیگ ِء
پزوگزام ِء خوڑکٌت اے ہوبخٌیي اًت کہ ًیکی ُء پہک دلی َء ہوے
حلواں َء وت ًہ وارت آھواں ایزکٌت کہ دگہ اًظبى ِء واطتہ ثلے حلواٍ
ہوبئی چک ِء هلکووت ثٌت پذا ثبدػبٍ احظبص ثیت کہ وتی چک دطت ِء
وت کؼت۔ پہ درور:
’’ػہشادگ َء ثلک ِء گپ سرت ُء ہوذا خلگ ِء فیـلہ کت ُء پذا
گؼیت کہ ثلی هي ػذیگبں اگبں ورگی چیشے اطت هٌبثذئے
گڈاں ثلک َء گؼت کہ ھوثلے تئی کوبع َء گوطتگیں ہپتگ َء
پوي حلواٍ طوگبت آورتگ ثلے هي پوؼکب دطت ًہ ختگ اًت
کہ ایؼبًی ػیزکٌی تبم هٌی ًک َء ثلگیت گڈاں هي هژدٍ
وارثبں ًوں ھزروچ کئے پوي حلواٍ ِء طوگبتبں کبریت
،ادا’’کض پہ کض َء ًہ کٌت‘‘ہز کض کٌت پز وت کٌت‘‘گوں
ہوے گپبں ثلک حلواٍ کبریت ُء ػہشادگ ِء دیوبدًت چوکہ
ػہشادگ طک ػذیگ ثیت ہوبدهبں َء ھلواى وارت ُء ہالص
کٌت ھلواًی ہالطی َء گوں ثظتگ ئے خٌت ُء خہالدثیت کپگ
ِء ػزط َء طبٍ دًت۔ ھودا ثبدػبٍ اے حبل طزثیت گڈاں ثبدػبٍ
فہویت کہ اے درطتیں هٌی وتی کتگیں کبراں ُء پذا گوں

حٌیفہ ثی ثی
ارطیگیں چوبں گؼیت کہ ھوثلی توراطت گؼت’’ہزکض کٌت
پز وت کٌت‘‘ (هہز،رحین)2010:12 ،

درائیں کظہبں هبثلوچ سالجول ِء کزدار گٌذت ُء چبرًت کہ ثلوچ
خٌیي هہوبى ًواس ،ساًتکبر،داًب ُء پہکیں دلُ ،ء رہجزپیغ دارگ ثوتگ
آھواں اًچیں کزدار پیغ داػتگ آهثبلی گٌذگ ثٌت خٌیي خٌک ِء رًگ َء
ثہ ثیت یبهبت ِء گہبر ِء یبخي ِء رًگ َء ثہ ثیت آئی ِء الگ کزداراًت۔
اگہ هبهہوبى ًواسی ِء تک َء گیذی کظہبًی توک َء ثچبرًت گڈاں سالجول
هہوبى ًواس ثوتگ اًت اگہ هزدیٌے گض َء ًہ ثوتگ سالجول َء هہوبى وع
اھت کتگ۔ هئے ثلوچبًی توک َء هہوبى ًواسی َء تبریخی حمیمت اًت ُء
ثلوچی رثیذگی ثہز ِء ساًگ ثیت چوػکہ کظہ’’چل هزد‘‘ ِء توک َء
ثلوچیں خٌیي اًت۔ثبدػبٍ خٌگل َء ػکبر َء روگ َء ثیت ایؼزا تي گپیت
طزے هبں ثلوچی گذاى ِء کیت اے وہذ َء’’درداًگ‘‘ایوک ثیت پذاخٌیي
چکے ِء ثیت ہوے خٌیي چک ثبدػبٍ ِء دین َء درکیت ُء ثبدػبٍ آپ دًت پہ
ھوع ُء ػمل کہ ثبدػبٍ آپ هگزاًت آپبًی توک َء پؼکی تبک هبں کٌت
وہذیکہ ثبدػبٍ آئی ساًتکبری ُء طزپذی َء گٌذیت ثبدػبٍ روت طبًگ لوٹی
کٌت۔ پہ درور کظہ چوع اًت۔
’’ثلوچیں خٌکے ات هزد لوگ ِء دپ َء طزثوتگ ات ُء هہوبى
ات خٌک َء پبداھتک ُء ہوے هزدے گورا ػت خٌک َء کہ هزد
دیظت ،چبریتے هزد چہ ہظتیبں ثے ہظت اًت دپ ِء گح ئے
طزکتگ ُء حجزئے درًیباًت خٌک لوگ َء ػت ُء رودئے َء را
آپ ِء هبں کت آیبًی تہب لہتیں درچکی تبک ِء هبں کت ُء ػت
هزد َء را دات هزد َء رودسرت ًہ کٌت ،خٌک رودوت داػت هزد
آپ ًزم ًزم َء وارت اًت چیبکہ ہوے تبکبى آئی َء تیشتیش یک
گلوت َء آپ ِء ورگ ًیؼت۔
یک روچے ثبدػبٍ َء وسیز ُء طپبٍ دار ُء لہتیں هیزسرت
پہ طئیل ُء گزدع َء دراتک ثلے ًزیبں ِء دین ئے ہوب ًیوگ َء
دات کہ ثلوچ ِء ہلک ات۔ ثبدػبٍ کہ گوں ہوزاہبں طزثوت خٌک
َء کہ دیظت ،ساًت ئے ہوبهزداًت کہ تٌیگ ثوتگ ُء هي آپ
داتگ ،خٌک پت ِء طواراًی دین َء دراتک هبت دین َء دراتک ُء
ثبدػبٍ را وع ُء وع آهذی اع کت ثلوچ َء تگزدے پچ کت ُء
ثبدػبٍ ُء آئی ہوزاہبں َء ًبدیٌت ُء آپ ُء تبم کت اًت هزد َء پض
ئے گپت کؼت ُء هہوبًی کت۔‘‘
)2015:126
(رگبم،ػے،

سالجول(هبص،خٌیي،خٌک) ِء ػکل َء اہن کزدار:
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سالجول اًظبًی سًذ َء ثگزتبں چبگزد ِء ہز پڑا آئی ِء ثالئیں کزدار
اًت۔۔۔۔۔۔۔سالجول گہبر،خٌیي ،خٌک ُء هبت ِء ػکل َء چبگزد ِء تہب ثالئیں
ارسػت ِء واہٌذاًت۔هبت وتی سھگبًی طوجبلگ ُء ھیل
کبری(تزثیت)کٌگ ُء آراچبگزدے ِء یک پورائیں ُء اًظبى ِء خوڑکٌت۔
سالجول اًظبًی ثزسی ثظتبر ِء رًگ َء چبگزدے گٌذگ ثیت اے ثبثت َء
فبروق ثلوچ ًجؼتہ کٌت کہ:
’’عورت طوبج اًظبًی کی روذ ہے کہ خض کے ثغیزثالػجہ
ًہ تو سًذگی کی تخلیك ہوطکتی ہے۔ ًہ اص کبئٌبت کے خبلك
کی همـذیت کی تکویل ہوطکتی ہے۔ اگزاًظبًی ارتمبء هیں
خبًذاى طت طے اہن اور ثٌیبدی کزداراداکزتبہے۔ تواص
خبًذاى کی اؿل ثٌیبد گذار ایک عورت ہی ہوتی
ہے۔خواًظبًوں کوخٌن دیتی ہے۔ اور هعبػزے هیں عذدی
لحبظ طے اضبفہ کزتی ہے۔ اور خبًذاى کو لجیلہ اور لجیلوں
کوًظلوں اورالوام هیں تجذیل کزدیتی ہے۔ثالػجہ عورت کی
ہوذردی پہبڑوں طے ثھی اوًچی ہوتی ہے۔ اوراص کی هحجت۔
اورخلوؽ کوکظی پیوبًے هیں ًبپبًہیں خبطکتب۔ عورت
هبى،ثہي،ثیوی ،ثیٹی کے روپ هیں یمیٌب َ تحفہ خذاوًذی ہے
خض گھزهیں عورت ًہ ہووٍ هثل ویزاًہ ہوتبہے۔‘‘
)2013:4
(ثلوچ،فبروق،
"عورت ایک سًذٍ هعبػزٍ تخلیك کزًے هیں ثہت سیبدٍ
هذدگبرہوطکتی ہے۔ایک خوثـورت گھزاور عورت اص
ؿالحیت کی هبلک ہے کہ وٍ کظی ثھی هکبى کو گھز هیں
تجذیل کزطکتی ہے۔ وٍ اطے هحجت طے ثھزطکتی ہے۔ وٍ
اص احظبطیت کی هبلک ہے۔ وٍ هزد کو دوثبرٍ خواى
کزطکتی ہے اِطے طکوى دیٌے هیں هذدکزطکتی ہے۔‘‘
)2015:4
( ثٹ ،هحوذاحظي ،

ثلوچی گیذی کظہبًی سالجول ِء ثبسیں رًگ ُء دروػن گٌذگ ثیت
اگہ هبسالجول ِء هثجت کبرطتبى ثچبراًت سالجول ایذاهبص،وفبدار،
هہزواى ُء ًیکیں اًظبى ِء رًگ ِء گٌذگ ثیت۔
گیذی کظہ ُء هبت ِء کزدار:
ّ
هبدگٌیب َء اے حجز هٌیتگ کہ هبت ہوبہظتی اًت کہ آئی ُکٹ سھگ
ِء اولی درطگبٍ اًت۔ سھگ ِء تزثیت ُء ھیلکبری َء هبت ِء ثالئیں
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ثظتبراًت چُک کزدار طبسی َء ثگزهبت ِء پہ سھگ َء ًیک ُدػبئی سھگ
ِء سًذ ِء وػحبلی َء ثالئیں همبهے داریت۔ هبت ہوبہظتی اًت کہ چبگزد َء
را یک ػزیں اًظبى خوڑکٌگ َء وتی کزد َء دیوبکبریت۔
کظہ(ػبٍ اردواى) ِء توک َء وہذیکہ پت وسیز ِء هکبری ُء ثذیں
کزدارطزپذًہ ثیت آرا آئی ثچ ِء ثبثت َء ٍر وہذ َء ًہ وػیں حجزگؼیت کہ
تئی پختہ کبرًہ اًت آئی آ ًہ ساًتکبراًت تئی چہ پذ تئی خبگہہ کزت ًہ
کٌبں۔ پت چہ ثچ َء ہوک دلگزاى ُء ًبتت ات۔آئی َء یک روچ َء پت َء وتی
هولذ َء گؼت کہ هٌی ثچ اردواى ِء چیزی ًپبد َء طزثزاٍ ثکي۔ آئی کوػبًی
دین َء تزیي ُء دری ًیوگ َء ثکي۔ آئی طزخبٍ َء تحت ِء پبدوم َء ایزثکي
آئی ِء آپ ُء ورگبں چپی ًیوگ َء ثکي۔ وہذیکہ اردواى اھت آپوٍ ثوت کہ
ثبدػبٍ ِء پت َء هي َء لوگ َء درکتگ۔ ورًب ػبہی هبڑی َء درکپت طبری
ِء هبص ِء کزاػت حبل ِء دات کہ هٌی پت َء هي َء چہ لوگ َء درکتگ۔
هبت َء وتی ثچ َء ر اگوػت ثبدػبٍ ِء گوں توًبرضبئی ِء طجت ہوے
وسیزاًت۔ گوػت ِء کہ هي ثبسرًذاں تئی پت َء را گوػتگ کہ اے وسیز
پہ تو ُء پزتئی ثبدػبہی َء هشًیں پوًے ثلے آئی طزا اًچو طتک اًت کہ
ہچ ثبورًہ کٌبں۔ هبت َء ثچ َء را ُگؼت ہزخبگہے روئے پہ وتی پت َء چہ
وتی هلک َء ثے تزاى هہ ثو۔ اگہ آئی دطت ثہ رطیت تئی پت َء تبواں
دیگ َء چک ُء پذًجیت۔ هبت ِء چوبں دردی گورت۔ گوػے ثُزو کہ هٌی
حذا تزا ثہ طبٹیت۔ (رگبم،ػے)2015;739 ،
اے کظہ َء ساًگ ثیت کہ هبت وتی چک ِء واطتہ پگزهٌذاًت
آراپض چہ لوگ َء درکٌت کہ ثچ ًبالئك اًت اے ثبًذا هٌی کبر َء ًئیت هٌی
کوپگ ثوت ًہ کٌت ثلے هبص سھگ ِء طزطالهتی َء لوٹیت آسھگ ِء ًپ
ُء طیت َء ًہ لوٹیت ۔ادا سالجول هبت ِء ػکل َء هہزواى ُء خٌیي ِء ػکل َء
وفبدارگٌذگ ثیت۔ یکے ًیوگے سھگ ِء ختبئی ِء گزیوگ ُء دوهی ًیوگ
ُء دوهی ًیوگ َء خود ِء واطتہ پکزهٌذاًت آرا تبواى هہ ثیت۔
ثبسیں کظہبًی تہبهبتبں وتی چکبى َء ثہبدری ُء ًتزطی ِء طکیي
داتگ کہ هٌی ثچ رودیت هشى ثیت پُزػبں ُء هڑاٍ دارثیت آوتی ُء وتی
هظتزیں ُء لوم ُء راج ِء ًبم َء رُژًب کٌت کہ’’هیزطیبٍ وع‘‘ ِء توک َء پیغ
داریت کہ
طیبٍ وع ثبدػبٍ ِء ثلوچیں خٌیي ِء چک اًت آئی هڑاٍ دار ُء
پُزػبى ِء ورًباًت۔ آیک ػپے ِء وپظیت واة ِء دیظت کہ آئی پت َء طکی
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ِء گپت۔ آئی َء ػت وتی هبت َء ُگؼت هبت پزیؼبى ثوت۔ ُء گوػت کہ تئی
پت ُء ثزاتبں طور َء روگ َء اًت۔ ہوے هیذاى َء آئی خٌدبل ِء طزا کپیت۔
گڈاں طیبٍ وع ِء پت ُء آئی ِء طور ِء ہوزاں ثالئیں ثالھے َء گپت کہ
ػوے هئے ڈى ُء ػاللہبں ثے خظت َء اھتگ گڈاں ایغ ثالٍ َء طوریبى َء
خٌیي ِء لوٹ کت ایؼز َء هي َء ثذئے هي ػوے ِء راٍ پچ کي اًت ػوبثزاٍ
اًت۔ طیبٍ وع اداطہی ثوت کہ آئی ِء خٌیي ثالھے ِء دطت َء اًت گڈاں
طیبٍ وع ػت پہ هبت َء آئی را حبل ِء دات کہ هٌی سال َء را ثالئے َء
ثزتگ دیگ َء ًہ اًت۔ هٌی ثزاتبں پہ وتی رکیٌگ َء چوػیں لگوری ِء
کتگ۔ هٌی پت َء هٌی سال ِء دیگ َء رضبهٌذی داتگ۔آئی هبت َء را
گوػت تو وتی ػیزاں هي َء پہل کي کہ هي رواں وتی سال َء کبراں
ثلکیں سًذگ َء هیبہبں۔ هبت َء گؼت کہ هي تزا ًہ گوػبں هہ رو۔
)10
(ہویغ،ت:
هبثلوچ راج َء هبت ِء کزد هي ہوے ساًبں کہ تخلیمی کزد َء اثیذ
تزثیتی کزدے کہ آاًچیں تزثیت ِء کہ هباے خہبى َء ہللا کہ ہزوڑیں راٍ ُء
راہجٌذاًی طزا روگ ِء حکن َء دًت ثلوچ هبص ہوے وڑ َء گوں راطتی
دیبًت داری َء وتی اوالد َء هش ى کٌگ َء وتی تزثیت َء دًت۔ آئی َء
دروگ،اللچ،کیٌگ حظذ ُء ثبسیں دگہ خزاثیں کبراًی تزثیت َء ہچ وڑ َء ًہ
دًت۔ ثلکہ ہزچ کبر ِء تہب طوة هٌذی وثہبدری ِء ثبرو َء طکیي دًت۔
’’هي تزاکہ هبػپبًی پبطبں چٌڈیٌتگ ُء ًبسیٌتگ ،هي گؼتگ توهشى ثے
ثلوچبًی ًٌگ ُء ًبم َء پہزیشئے ،تو ثہ اوکذتزاحذاوًذوت طبٹ ایت۔ ثلے
ہچ کبر َء پہ اػتبپی هکي۔ ہوے رًگ َء دودا ِء هبت َء گؼت کہ پذا دودا
تئی ہوظبئیگیں طوی ِء گوکبں ثیزگ ثزتگ آهزدکہ ثبہوٹبں دارًت۔ وت ِء
ػگبًی ًہ کٌبں۔ دودا ِء هبت هبں ساہزیں ًیوزوچ َء دودا واة َء پبدکزت
ُء ُگؼت کہ آهزد کہ ثبہوٹبں دارًت۔ آًین روچبں واثبں ًہ ریؼٌت۔ گوں
هبالں گواالں گوى ًہ کٌت خوریں ثذاں َء خٌگ کٌبں ُء طوی ِء گوکبں
ثیبر۔ هي تزا ًہہ هبٍ هبں الپ کتگ۔ طے طبالں ساًظزاں ًٌذیٌت ُء هیچٌتہ
ًیں یبتہ گوخبں طزخوی َء ثیبرے یب هزوچی ھیظی چوٹو َء سیبى دارئے
ًبہے ُدرهبتی ػیزاں ثہ ثؼکبى ئے‘‘۔
)1969:160
(هزی،ػیزهحوذ،
ثزس ِء اے داتگیں درائیں کظہ پذرثیت کہ ثلوچ هبت َء وتی چکبں
ًتزطی ُء هشى خگزی ِء طکیي داتگ کہ توهشى ثے خٌگ ِء پڑا وتی
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دژهي َء ثجبدثذئے ُء وتی ػیزاًی طوگٌذ داتگ کہ توروئے ثے طوة ًہ
ثے۔ ُء وتی سھگ َء ایوبًذار ُء پہک دلی ِء طکیي دات۔
سالجول خيّ ِء رًگ َء وفبدار ُء ایوبًذار:
ثبسیں گیذی کظہبًی سالجول ِء کبرطت(خٌیي)ًیک ُء وفب دارپیغ
دارگ ثوتگ۔ وفبدار اے رًگ َء پیغ دارگ ثوتگ کہ آوتی هزد ُء وتی
لوگ ُء کہول ِء هزدهبں ھیبل دار ُء ًیک هہزواى ثوتگ۔ ایوبًذار اے وڑ َء
گؼگ ثیت کہ آدروگ ًہ ثٌذیت۔ ردًہ دًت لوگ ِء ھیبل داری َء
کٌت۔ثلوچی دود ُء رثیذگ ِء تہب وفبدار ُء ایوبًذاریں خٌیي َء لوگ َء ػشت
دیٌت آکہول ُء راج ُء چبگزد ِء تہب ًیکیں ُء الئمیں خٌیي ًبم ساًگ ثیت
اے ثبثت َء ًجؼتہ کبر چوع گؼیت کہ:
’’هحجت ہزگشوٍ ًہیں ہے۔ خوہوبرے ػبعزوں اورافظبًہ
ًگبروں ًے پیغ کیبہے هحجت ہزگشوٍ ًہیں خوآہن آخکل
اطکزیي اورٹی وی پز دیکھتے ہیں۔یبریڈیو پزطٌتے ہیں۔
هحجت ہزگشوٍ ًہیں خظے ہن روهبى یبعؼك یبخٌوں کہتے
ہیں۔ خض کے خزاثین پہلی ہی ًظزهیں ٹی ثی کے خزاثین کی
طزذ لگ خبتے ہیں۔ اورپھز چھڑائے ًہیں چھوٹتے۔ هحجت
ًوخواًوں کی اخبرٍ داری ًہیں ہے یہ ًہ هؼزق کی ایدبد ہے
اص کب کوئی تعلك ًہ ػزاة طے ہے۔ ًہ خٌظی آوارگی طے
ہے ًہ ًبئٹ کلت طے ہے۔ هحجت کے لیئے فزیمیي کبحظیي
ہوًبیبتٌذرطت ہوًب یباهیز ہوًب ضزوری ًہیں الجتہ عمل هٌذہوًب
السهی ہے کیوں کہ عمل اص کی هظتمل غذاہے۔ هحجت لٌگڑی
ہوطکتی ہے لیکي اًذھی ًہیں ہوتی۔ اص کے پبص ثـبرت
ہوتی اور ثـیزت ثھی۔ یعٌی اص کی ظبہزی اورثبطٌی دوًوں
آًکھیں روػي ہوتی ہیں۔ اسدواخی هحجت خظوبًیت طے
ػزوع ہوتبہے لیکي روحبًیت پزختن ہوتبہے۔ یہ عبرضی ًہیں
ہوتی ثلکہ هظتمل اورلبئن ودائن ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ عؼزت
ًہیں عیغ ضزورت ہے۔ اص کب عکض ایک فزدیب ایک خبًذاى
پز ہی ًہیں پڑتب۔ ثلکہ توبم عبلن پز پڑتبہے۔‘‘ (سیي
اثوظفز،ٕٕٓٔ،ت)۵ٓ:

چوػکہ کظہ’’ثبًک هالئک‘‘ ِء تہب پیغ دارگ َء اًت کہ خي
ساًتکبراًت ُء آئی ساًتکبری ُء ایوبًذاری َء هزد َء را ػشت ُء ًبم
ورکتگ۔
’’ػبہوکبرهگین ِء خي ثبًک هالئک پبرطبئیں ُء ػیزسالیں خٌیي اًت هگین
ایوبًذاریں ُء ثزاہوٌذگیں هزدے ات کہ ہزکض َء آئی ِء ػشت کت۔ هزد ِء
کبرثبپبرات۔ هزد طیز ُء آثبد ات۔ هزد کہ هبل ِء ثٌذگ َء درهلک َء ػت۔
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ثبًک هالئک َء آئی ِء کبراًی سهہ سرت کہ تبں هزد ِء واتزثوئگ َء آئی ِء
دکبًذاری ثٌذ ًہ ات۔ هزد َء توصیف کت ُء ُگؼت کہ هٌی طیز ُء آثبدی ِء
راس هٌی گزاں هہذثیں ُء ػزپ هٌذیں سال اًت کہ هٌی ثخت اًت۔
ػبہوکبرهگین ِء ہوزاٍ ہلوبى َء گؼت کہ هي َء ہچ خٌیي ِء پبرطبئی ُء
ثبػشتی ثبورًہ ثیت۔ هي گوں تواے ثبثت َء ػزط ثٌذاًت کہ تئی سال
پبرطب ِء رٹ َء درثہ کٌبى۔ هي اگبں تئی خٌیي حزاة کت ُء هٌذریک
آورت۔ تئی درائیں هبل ُء هڈی هٌی اًت توتبں سًذگ ِء هٌی غالم ے
ہلوبں ػت ثلک ِء کزا گؼت ِء تو گض َء ثزو۔هگین ِء سال ُگغ گوهي
یبری ثکي توھزچ سرے طہزلوٹے هي تزا دیبں۔ ثلک َء گؼت هگین ِء
خٌیي پبرطب ُء حبًوادیں سال ئے چوػیں کبرے سال ًہ اًت هگین ِء خٌیي
لہجگے ًہ اًت هي َء پزکبر َء رواں هذئے ایٌذگہ روچ َء ثلک کتبة ُء
ًبراں هگین ِء گض َء طزثوت۔ آئی گؼت هي ہلوبں ِء لبصذاں هي َء رواى
داتگ ِء کہ هي َء توئے ثبًک دوطت ثے تو گوں آئی َء طٌگتی ثکي۔
گوں اے حجز ِء اػکٌگ َء گوػے کظے َء کبرچ ئے هبں خگزاں خت۔
سال َء وتی هولذ گواًک خت ثلک َء را ہٌچو خت ثلک تُظت ُء
طبپبرثوت۔ ایٌذگہ روچ َء ثلک پہ هگین ِء خٌیي َء طزثوت سال ِء دطت ُء
پبداں کپت گوػت هي ثالئیں ردی ِء کتگ گوہے وارتگ هي تئی ثلک َء
آں هي َء ثہ ثخغ۔ سال ُگؼت تزاثبئذًہ ثوتگ هي چوػیں داًک ثہ گوػے
ثلے ھزچی ثوتگ تزاثخغ اًت دگہ وہذ َء چوع هکي۔ ثلک َء را هگین ِء
خٌیي َء ورگ دات۔۔۔۔ثیبتئی طزا کوًڈاں ثہ کٌبں ُء ثہ پٹبں ثلک َء
طزکوًڈاں کت ُء سال ِء طز ِء پٹگ َء کہ سوال واة کپت۔ ثلک َء
هٌذریک کؼیت ُء ۔ ہلوبى َء هٌذریک ئے دات ۔ آپبگ ُء ہڑکہ ثوت هگین
ِءػت۔ هگین َء هٌذریک دیظت آثے گویبک ثوت۔ چہ ہظتیبں ثے ہظت
ثوت۔ هزد َء هگین َء را ثٌذی کزت۔
’’هگین ِء خٌیي َء هزدیٌی پوػبک پوػیت پُزطالٍ ثوت۔ ًزیبں طوارثوت۔
هبں ثبدػبٍ ِء ػہز ُء کالت َء طزثوت۔ ثبدػبٍ َء هگین ِء خٌیي ِء پوػبک
دیظت آئی ُگؼت هزدئے آئی ٹل ُء هل دیظت پُزهڈائی وع لظبًی دیظت۔
ثبدػبٍ وکیل ِء اگذٍ دات۔ یک روچے وکیل گوں لؼکزی َء ہلوبى ِء ػہز ُء
کالت َء طزثوت۔ گؼت ِء ثبدػبٍ َء هي َء رواں داتگ کہ هي ہوے حجز ِء
پٹ ُء پول َء ثکي ات اگي ہوے طوداگزدسثوت۔ آئی َء را طشاثہ دیبں۔
وکیل َء خظت کت ػوبکض ئے پٹ ُء پول کتگ اے ػزط ِء کٹگ ِء طجت
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چی ثوتگ۔ دیواى ثے تزک ُء توارثوت۔ هي اھتگ اى ہوےحجز ِء پٹ
وپول َء ثہ کي اًت۔ طوداگز ہلوبں ُء هگین آرگ ثوت اًت۔ سال کہ وتی
خودپہ درتہ پچی ُء ثے وطی دیظت آئی ِء دل تزکگ ئے خت۔ ػبھوکبر
هگین َء گوػت هباے ػزط ختگ کہ هي ػزط ثجبدات۔ هٌی سال ِء
هٌذریک ِء ًؼبى دات ُء گوػت کہ هٌی سال آئی ِء یبراًت۔ آئی ہوے
هٌذریک ہوبوہذ َء پہ دوطتی ُء واہگ داتگ۔۔۔۔۔هگین َء چوبں دردی
گوارت۔ آئی گوػت هي وتی هبل ِء روگ َء ًہ توریت وتی ثشگی ُء
غالهی َء ًہ توریت۔ هٌی سال پزچہ گوهي چوػیں دروہے کتگ۔ پزچہ
لہجگی کتگ هي ء َ وتی سًذگ ػز ،ء ُ ثذًبم کت اًت۔وکیل َء دین گوں
ثلک َء کت ُء گوػت کہ ثبدػبٍ ِء پزاػکبں حبل داتگ کہ آهٌذریک
توثلک َء چہ ػبہوکبر ِء خٌیي َء دسی کتگ۔ ثلک َء درائیں حبل دات اًت۔
طوداگزہلوبں ِء آئی ِء گورے آہگ ُء آئی سر ُء هبل کٌگ ُء ثلک پزآئی
لبصذ ُء هگین ِء خٌیي ثلک َء خٌئگ ُء هٌذریک دسی کٌگ ِء طوداگز َء
دیگ۔وکیل دین گوں طوداگز َء کت ُء گؼت تزا اگي چیشئے گوػگی ثہ
گوع۔ آئی گؼت هٌی اگل گؼت ہزص َء کورکتگ۔ کہ هي اے پٌذل
طبساِتگ۔ وکیل حکن کت ہلوبى گزگ ُء دور َء ُکؼگ ثہ ثیت۔ ػبہوکبر
درائیں هبل آرا دیگ ثہ ثٌت۔ ثلک ِء گزدى خٌگ ثہ ثیت۔ ثبًک َء دین
گوں دیواى َء کت ُء گوػت کہ هي کیبں وتی سالی گذاًی طزا پوػتگیں
هزدیٌی ُگذ دورکت اًت۔ ُگؼت هي ػوہوکبر هگین ِء سال اًت۔ هي ہوباًت
کہ طوداگزیں ہلوبى َء پہ سر ُء هبل ِء ہزص ِء هي َء ٹک ختگ هٌی لوگ
طوتکگ۔ ُء هٌی هزد ػذاة کتگ۔ سال پبداتک وتی هزد ِء دطت ئے چک
اتٌت۔ ُء گوػت کہ هٌی گلگ چہ تو ہویغ اًت کہ توهي َء چہ وتی طبٍ
دوطت تزئے چوں اے حجزدل َء آرتگ کہ اے دروٍ کٌبى۔ ثذکبری ُء
لہجگی کٌبں دوئیٌبں چوبں دردی گوارت۔۔۔۔ثبدػبٍ هگین َء را گؼت کہ تو
طبلغ دارے کہ چوػیں ثبهزدیں ػیزسال ئے تئی لوگی اًت۔‘‘
)2015:739
(رگبم،ػے
اے کظہبں ساًگ ثیت کہ سالجول چٌکض وفبدار وایوبًذار اًت کہ
آئی هزد ِء گزگ ُء ثٌذکتگ چوػیزسالیں خٌیي َء روت ُء ثبدػبٍ ِء وکیل
ثیت ُء وتی هزد َء آخوکٌت آھواں طشا دًت ایغ کظہ دگہ رًگے ِء گٌذگ
ثیت آایغ اًت کہ خٌیي هزد َء را ػشت دًت ُء گوں آئی هہزکٌت ُء هزد
ایغ چیش ُء وع اًت وتی خٌیي َء گؼیت کہ هٌی طبلغ ُء ثحت هٌی خٌیي
اًت۔ هزد ُء خي ِء وفبداری ہوبوہذ َء ساًگ دًت کہ یکے ِء دوهی َء
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هبرػت ثذًت کہ هي َء تزا یکے دوهی ِء سلورت اطت۔ ایغ کظہ خٌیي ِء
ہوے رًگ َء وفبداری َء پیغ داریت۔
اے ثبثت َء’’اثوظفزسیي‘‘وتی کتبة’’خواتیي کے ًفظیبتی هطبلؼہ‘‘ ِء
تہبًجؼتہ کٌت کہ:
’’هحجت اوروفبداری کی هحجت کے ثعذ ػوہزثیوی طے اور
ثیوی ػوہزطے خض این تزیي چیشکب طلت گبرہے وٍ ؿزف
عشت ًہیں ثلکہ حوؿلہ افشائی ہے۔ دًیبهیں اطے احوك
هزدوسى کی تعذاد کن ًہیں خوهحجت ثلکہ لزثبًی هیں کوی
ًہیں کزتے لیکي عشت ثخؼٌے هیں کوی کزتے ہیں۔ ثلکہ
اپٌی ًبداًی طے سلت ثخؼتے ہیں۔ اص لیئے وٍ فزیك ثبًی
کے دل کوخیت ًہیں طکتے۔ ثلکہ اپٌبدػوي ثٌبلیتے ہیں۔ ػبیذ
هحجت اتٌی ضزوری ًہیں ختٌی عشت ثلکہ عشت افشائی۔
هحجت ثالعشت ثبلکل ًبکبرٍ ہے۔ لیکي عشت ثالهحجت ثڑی
کبرگز۔اص لیئے تواپٌے ػوہز کی عشت افشائی کیبکہ ثچوں
کے طبهٌے ثڑوں کے طبهٌے ،دوطتوں کے طبهٌے اور
خـوؿبَدػوٌوں کے طبهٌے اور ہزحلمہ هیں خہبں تیظزا
ػوہزعشت افشائی کب خواہغ هٌذہے‘‘۔ (2012:136پذا ہویغ)

کظہ ’’ػبٍ فزہٌگ‘‘ ِء تہب پیغ داریت۔

’’ثبدػبٍ ِء طہ خي اًت یکے وتی کٹن َء دوهی ثلوچیں ػیزسال
ئے ات ثبدػبٍ وسیز طکیں هکبر ُء ثذکبریں هزدے ات آئی
ھزوہذ َء ثبدػبٍ ِء خٌیي وتی چن ِء چیز َء کتگ اًت وسیز ثبدػبٍ
چہ هلک َء درهلک کٌت ُء ثبدػبٍ خٌیي گوں ثذکبریں ارد َء
کٌت ثبدػبٍ ِء وتی کٹن ِء دوئیں خٌیي گوں وسیز َء ہن دل ُء ہن
ثظتزثیت ثلے ثلوچیں خٌیي وڑے ًہ وڑے َء وسیز َء رددًت ُء
لوگ َء چہ تچیت خٌگل ُء گیبثبى َء غبرے توک َء پٌبٍ سوریت
ُء وتی عشت َء رکٌیت گڈاں یک روچے یک طوداگزے ہوے
خٌگل َء وتی گلگبًي روگ َء ثیت آئی ھؼتز پبد َء پزوػیت ػپ
َء خلیت ُء طہت ہوے کوٍ آپ ِء چوگ َء روت گٌذیت یک
سالجولے ِء پذا ًت پبدػپبد اًت ُء یک کظبًیں سھگ ہن پذرااًت
ہوے پذ َء سورى ثوت تبں پذ کوٍ َء روًت غبر ِء توک َء طزثٌت
ُء ہوے گبر َء ثالئیں طٌگ ِء ھیزاًت هزد توار خٌت تو ہزکض
ِء ڈى َء دراہچ توارًیبتک گڈاں طوداگز َء گواًک خت ھزکض
ِء ڈى َء در َء تزا هؼکل ُء خٌدبلے َء گپتگ هي تئی هذد ُء کوک
َء کٌیں گڈاں سال توارخٌت کہ هي ثزھٌگبں دراتک ًہ کٌبں

حٌیفہ ثی ثی
چبدرے ہوے گبر ِء دپ َء ایزثکي ُء هي وتبرا ثوػیبں ُء درثیبں
سال َء گؼت پہ هي رودئے آپ ہن ہویؼی َء ایزکي۔گڈاں
ػبہوکبرطوداگز َء تبطیں آپ ُء چبدرئے َء ،طواص ئے
چوپت ِء سرت ُء گبر ِء دپ َء ایزکت ء ُ ػت۔سال َء اے چیشسرت
اًت ُگذگورا کت اًت چبدر هبں پوػتیں ُء آپ ِء وارت ُء ہوے
ػیزہزخت هبں کت ُء طوداگز َء
گور ِء(گوداى) ِء
ُ
تبص َء را وتی ْ
را گؼت کہ تو دطت َء ػہبردے هي تزاٹکی ِء دیگ لوٹبں سال
گؼت کہ چوبں ثٌذکي ہوبوہذ َء پچ ایغ کي هي تزا ثہ گوػبں
هزد َء دطت ػہبردات ُء ہوے رود ِء ػیزآئی ِء دطت َء دات ُء
گوػت اگي تو لوٹے هي درثیبہبں اے رود َء ھزچی هبں آہبں ثہ
تٌگ۔ طوداگز َء ػیزوارت اًت گوػتے وتی چوبں پچ کي اے
ػیز تووارت اًت هٌی گور ِء ػیزاًت اے ػیزاًی ورگ َء
توهٌی چک هٌی تئی هبت گڈاں سال وتی درائیں حبل دات اًت
طوداگز َء وعذٍ کت کہ هٌی تو هبت ِء هٌی توگہبرے تئی سھگ
هٌی سھگ اًت سال َء را طوداگزثزت ُء وتی لوگ َء سھگ
رودیٌت ُء هشى کت۔‘‘ (رگبم،ػے)215:365 ،

اے کظہ ِء تہب سالجول ِء وفبداری َء اثیذدگہ ثبسیں تت گٌذگ ثیت۔
چوػکہ:
۱۔گوں وتی هزد َء وفبداری کٌگ َء اًت۔
۲۔ثلوچ خٌیي ِء لح وحیب کہ هزچیگیں دور َء ایؼی طزاثبلبػذٍ ریظز چ
ثوتہ۔ کہ وتی لح وحیب ِء طٌھجبلوک اًِت۔ وتی گورا پوػبک َء وتی خبى
وطتزپوػی ِء ھیبل داری َء کٌت۔
۳۔ثہبدراًت۔
۴۔وت فیصلہ کٌت فیصلہ طبسی ِء ػؼورداریت۔
۵۔رػتہ ھبًی لذرولیوت وػؼور َء داریت وایؼبًی پبطذاری۔
۶۔وتی ػیز ِء واریٌگ َء دیوتز ِء دراهذیں ہن گوں وت َء یک ثزاتی
وسھگی وت َء چبرگ۔
۷۔ثلوچ خٌیي ِء اے ػول پورائیں سًذے ِء طزا یک ػزیں اثزے کٌت۔
کظہ ’’ثی ثی وفب‘‘تہبسالجول ِء وفبداری پیغ دارگ ثوتگ۔
کظہ ثی ثی وفب ِء توک َء هزدػواًگ ِء کبر ُء کظت َء کٌت وہذیکہ
لہتیں طبالں ھورًہ ثیت هلک ڈکبل ثیت هزد ِء پض ُء هبل هزًت هزد ُء خي
ػذیگ ُء لٌگڑثوت اًت ایؼبں وتی ػورکت کہ هباے هلک َء درکبئیں
دگہ آپ ثٌذے َء رواں ایغ رواں ایؼبًی طزپہ ثبدػبٍ ِء ػہز ُء کالتبں
کپیت گڈاں هزدهبں خٌگل َء دارثزگ َء ػت ُء خٌیي ثبسارگظی
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کبرچولوپگی درگیدگ روت گڈاں اے هلک ِء ثبدػبٍ ِء ثچک ُء وسیز ُء
لبضی ِء ثچک وع رًگ ُء وع لظبى ِء سال گٌذاًت ثچکبًی ًیت حزاة
ثیت سال ِء رًذ َء کپتٌت ُء سال َء را گؼٌت تو هبرا دوطت ثئے ،هي
گوهبیبری ثکٌت گڈاں خٌیي ثچکبى َء گؼیت ػپ َء ػبم َء هٌی ُکڈک
ثیباًت خي گض َء روت هزد َء گؼیت کہ اے ػہزثلوچی ًٌذگی خبگہے ًہ
اًت آئی ِء وتی هزد َء را درائیں حبل دات اًت ُء هزد ُء خي ػورکت
هزددورخبگہہ ِء ٹپ ات سال َء پہ ػپ ِء ًگي َء کوے آرت تزکت ُء ًؼت
پہ ًبى ِء پچگ َء روچ ِء ثزکت َء لبضی ِء ثچک َء وت َء را طزکت سال
َء آئی َء را ثیبپہ خیزکت گوػت دهبى ِء ودارکي۔ سال ثالئیں گوالگ ِء
ًشیک َء ایزکزت دیز ًہ ثوت هزدچوب ًگواتک ُء خجشائے کت وفب تو
کدے؟ تواًگت ًبں تیبرًہ کتگ لبضی ِء ثچ چظت ثوت خظت ِء کت کہ
اے کئے اًت؟ ُگؼتے ایغ هٌی خوداًت ورًبچوثیذ َء دراٍ ات گوػتے
ًوں چوى ثہ کٌبں؟ سال َء گوػت هٌی هزدًبػزیي هزدے اگي تزاثہ
گٌذیت تزا ُکؼیت آئی َء گؼت یک توخیل ِء اطت ورًب َء خظت کت آچی
اًت؟ گوػت تواے گوالگ ِء تہبثہ ثو هي دپ ئے ثٌذاں تو ہچ هگوع
آئزا ثہ گٌذیت آًگي وارت ُء وپض ایت ُء واة کپیت هي تزا درکٌبں گڈا
ػپ هئیگ اًت۔ ورًب گؼبدگؼبد گوالگ َء ثوت ُء سال َء دپ ثظت اے
دوراى َء هزد َء کہ ڈى هبهبًگو ات ،لوگ َء پتزت سال َء را گؼت چوػیں
خودالئیں سال ئے ِء کہ چٌڈے ًبى ہن پہ وہذتیبرکت ًہ کٌے هزد َء ػیز
لٹ ئے دطت َء ات۔ هزداے دین ُء آدین َء چبرت ُء خظت کت کہ اے
گوالگ ِء چی اًت ثی ثی وفب گؼت کہ اے هئے پور ُء پوتیٌک اًت هزد
سہز گپت ُء گؼت هي ساًبں کہ تزا وتی پور ُء پتیٌک چہ ہزچی َء دین َء
تزاًت کہ ادا ایزکتگ اًت آئی َء گؼت حذاثہ ثبرت ہویؼبى َء هزوچی هي
ہچی طالهت َء ًیالں هزد ػزوع ثوت ہوے گوالگ َء رالٹ ئے خٌگ َء
لٹ کہ لگت لبضی ثچک َء پزیبت کت۔ هزدپہ سہزی سال َء گؼیت اے
گوالگ ُگؼے آواس َء اًت یبهٌی گوع اًت کہ توارکي اًت؟ سال گؼیت
اے تئی گوع اًت اے گوالگ َء دگہ کئے اطت کہ آواسثہ دًت هزد َء
لبضی ِء ثچ َء را ػزی َء ھوع چوپ کت ُء یلہ دات۔ هزد ُء خي ًؼت
اًت ورگ ایغ وارت ُء وپت اًت وپظگ َء طبسی سال َء وع وع َء
گوالگ ِء دپ پچ کت ُء پذا ػت دهبں ِء رًذ لبضی ِء ثچک گوالگ َء چہ
دراتک تزاں ُء لپوػبى َء لوگ َء ػت ورًبئے طدیں خظن ُء خبى لٹبى
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تزاهجل کتگ ات۔ ػیزسالی ِء خي ِء پبرطبئی وفبداری حبل ثبدػبٍ َء
طزثوت ہوے وڑ َء وسیز ُء ثبدػبٍ ِء ثچک َء لٹ واریٌت هزد ُء خي چہ اے
هلک َء درکپتبں ُء دگہ ھلک ُء دهگے َء طزا ایغ گؼت وہذیکہ ثبدػبٍ
حبل َء گپت آئی سھگ ُء وسیز ُء لبضی ِء سھگ َء گوں ػیزسالیں خٌک
َء اے وڑکتگ ثبدػبٍ َء هزد ِء لوگ َء ػت پہلی لوٹ ات ُء سال َء را
گؼت کہ ػوبػہز َء ثیبت هي ػوبر َء ػزیں کبردیبں ػوے هذت َء کٌبں
هزد َء گؼت کہ اوواخہیں ثبدػبٍ ثلوچ َء گؼتگ کہ هبریکیں ہوًڈ ِء دپ َء
دورًذ َء ًہ وارت هبتئی ػہزدیظتگ هبہوے ہلک چہ تئی ػہز َء
ػہزتزاًت۔(ہویغ،ت)220:
۱۔ثلوچ راج خي وهزد ِء گوں یک دگز َء وتی سًذ ِء اڑوخٌدبالى َء
وچزایؼی اثیذ گہ اسواخی سًذ ِء ػکل َء هؼکالتبى َء گوں یک دگز َء
ػزیک کٌگ ُء دوئیي ثبسیں هؼکالتبى َء ػہ وتزا چڈاھیٌت کٌت۔ اے
کبر َء سیبت خٌیي کزت کٌت پزچکہ آیک ًبسرکیں خٌظے ات آئی َء وتی
هزد ِء هب سًذ َء هذد وکوک ِء سیبت ضزورت ثیت اًت۔
۲۔اے دور ِء لصہ اے حجز َء پذراکٌٌت۔ کہ خٌیي َء وتی اسواخی اڑاًذ
گوں وتی هزد َء کزتگ اًت۔تہ آئی َء ػک ًہ ُکزتہ۔ ثلکہ دیوے هزدم َء
دوئیں َء ہوار ثوتہ اًچیں طجمے داتہ کہ دیوتزاآهزدهبى خزاثیں کبر ُکزت
ًہ کزتہ۔
۳۔ هزد ِء گوں خي َء خي ِء گوں هزد َء وفبداری ِء ہن طجك رطیت۔
ثلوچی گیذی کظہ َء خٌک ِء کزدار:
ثلوچی گیذی کظہبں خٌک ِء کزدارساًت کبر ُء ھیال داروک ِء
رًگ َء گٌذگ ثیت خٌک ہزہوب خبگہہ َء هؼکل ُء اڑ ُء خٌدبل کپیت خٌک
وتی پت ِء کوک ُء ہوزاٍ داری َء گٌذگ ثیت کظہبًی تہبثبسیں کظہ اطت
اًت کہ خٌک پہ ساًتکبری ُء دلیل ُء ھٌزهظلہ َء گیغ ُء گیوارکٌت۔ خٌک
هبثلوچ راج َء وتی هبت وپت ِء ہوذردهہزکٌوک ُء ثزاتبًی خیزخواٍ اًِت۔
ُء وتی هبت پت وثزاتبًی خبطز َء ہزوڑیں لزثبًی دئیگ َء چک ُء پذًہ
ثیت اًِت۔
چوػکہ کظہ’’پزاًی ػودکیں آپ‘‘ ِء توک َء خٌک َء وتی پت ِء
خبى طالهتی ِء پگزاًت ،کہ هٌی پت طفز َء روگ َء وتی ھیبل َء چوى
کٌت آوتی پت َء گؼیت کہ هي تئی ہچ َء ًہ لوٹ اًت تئی خبى طالهتی َء
لوٹٌت۔
’’یک پیزهزد ِء ات آراطہ خٌک اطت ات۔ یک روچے پیزهزد َء
توػگ ُء توٌب کزت۔وتی اُػتزے سرت رہبدگ ثوت ثلے طبری
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َء ػت پہ وتی خٌک ثی ثی ػذری َء گوػتے کہ هي ثٌذى َء
روگ َء اًت۔ توثہ گوع کہ پزتوچے ٹیکی ئے ثیبراں۔ خٌک
ػذری گؼت توطالهتی ثیبئے هٌی هظتزیں ٹیکی توئے۔
پیزهزد َء گوػت چوع ًہ اًت تزا کدبم چیشدوطت ثیت
پزتوثیبراں۔ ػذری دل َء خیڑات گوػت توروگ َء ئے هظبفزی
َء را ٍ َء هٌشل کٌے۔ هي ساًبں کہ پزاًی پچ ئے پزاًی ورگ َء
طبری ثہ ػود ُء ہوے ػودوکیں آپبں هي ثیبرگوں۔ ػہشادٍ َء
دوهی خٌک َء گؼت پہ هي پیؼی کولڑثیبرگوں۔ کظتزیي َء ػت
طہزویں هبہی ثیبرگوں۔ ػہشادٍ کہ چہ هظبفزی َء
پوي پتکگیں ُ
واتز ثوت۔ لوگ ِء رطگ َء طبری یک اطپیت پوػیں هزدے
ات۔هزد َء ًؼت ُء هدلض َء لگ ات۔ هزد َء پزاًی پہت ُء پزاًی
ػودکیں آپ کلی َء کت اًت ہوے هزد َء خظت کزت توپزاًی
ػودوکیں آپ پزچہ ًہ ریکٌت کلی َء کت اًت هزد َء گؼت کہ
هٌی هظتزیں خٌک َء گؼتگ کہ پزاًی ػودوکیں آپبں پوي
ثیبر ُء دوهی َء گؼتگ کہ پیؼی کولڑثیبر ُء کظتزیي َء گؼتگ
پوي هبہی ثیبر۔ آهزد َء گؼت کہ تئی طز ِء خٌکبں َء اگي طے
ئے پہ دل طتک دوطت داریت ُء آتزا پت ِء درخہہ دًت آہوباًت
کہ گوں تو کلوئے کتگ پزاًی ػودکیں پزاًی ٹیکی ثیبرگوں۔
تئی ہوے خٌک پہ تئی طالهتی ُء خبى دُراہی َء لپزسگ ثوتگ
آئی دل َء گوػتگ کہ اگبں توپزاًی َء ثے ػودگ َء ثہ ورئے
ثلکیں تئی الپ حزاة ثہ ثیت یبراٍ ُء رًذاں توثے وار ُء خبى
طالهت هہ ثے هزد َء گوػت کہ تئی خٌک َء پزاًی آپبں
کبرًیظت۔ آرا تئی طز ِءدُراہی ِء پکبراًت۔‘‘
)237
(ہویغ،ت:

کظہ’گوھزلیوتی‘ َء خٌک ِء ساًتکبری کہ هظلہ ُء خیڑٍ َء گیغ ُء ػزیں
وڑا فیصلہ دًت۔
’’طہ ثزاص ثٌت پت ِء هزگ َء رًذ ثچبں هبل ثہزکت اًت۔ ہوے هبالں
یک گوھزلیوتی ِء گبراًت۔ ثزاطبں گوػت کہ هبچے یک دساًت هبرا دس
درگیدگی اًت۔ ایؼبى فیصلہ کت هبثبدػبٍ ِء گورا رواں ہوبهئے ػز َء ثہ
خٌت ُء دوس َء درثہ گیح ایت۔ ورًب َء ثبدػبٍ ِء گورا ػت اًت توئے ثبدػبٍ
ِء هئے ُدس َء درثہ گیح۔ ثبدػبٍ َء چبرت ایغ ھژ اریں هزداًت۔ چہ هي ُء
چوبدین َء کباًت۔ ثبدػبٍ حیزاى ات چے ثگؼب ں۔ ثبدػبٍ َء گؼت ػوبتبگت
کي ات کہ ػوے فیصلہ هٌی خٌک کي اًت۔ثبدػبٍ َء راطت ات طہ خٌک
طکیں ساًٌذگ اتٌت۔۔۔۔ثبدػبٍ آئی کظتزیں ثبدػبٍ ِء وسیز ُء گشیز،اهیز ُء
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هیزًؼتگ اتٌت۔ ثبدػبٍ ِء خٌک َء دین گوں طہ ورًآیبں کت ُء گوػت هٌی
واخہیں پت ِء حکن اًت کہ هي ػوے گوہزلیوتی ِء دس َء درثگیدبں ثلے
طبری َء هي یک کظہ ِء کبراًت۔ ػوبهٌی لصہ َء ػزی َء گوع ثذارًت۔
خٌک َء لصہ ثٌبکزت کہ ثبدػبٍ ِء ورًبئیں خٌک یک روچے وتی
ثبگ ِء طیل َء ات۔ ثبگ ِء پبًگپبى َء پُل طزچت ُء یک خبٍ کت ُء آئی َء
رادات۔خٌک َء ثبگ پبى َء را خظت کت کہ ثہ گوع ایؼبى ػوض َء
توچے لوٹ ئے۔ تہ هي چےثہ دیبں۔ ثبگ پبى َء گوػت هٌی دل َء چوػیں
حیبلے ہچ ثزًیبتکگ کہ هي تو چیشے ثہ لوٹبى توکہ خظت ئے گڈاں
هٌی دلگوػیت وہذکہ تئی طورت ثیت توہوبطور ِء ػپ َءگوں ثبًوری
ُگذاں ،گوں طُہز ُء پیکہبں۔ گوں ثوٍ ثظبں گوں طبلوًک َء وپت ُء واة َء
طبری هٌی گوراثیبئے۔ خٌک َء ثبگ پبى َء را چبرت هبهبلگ ثوت ثلے
گوػت ئے دل ایوي ثو هي کبہبں ُء تئی دل ِء ارهبى َء پورا کٌبں۔ گڈاں
ثبدػبٍ ِء خٌک ِء طورثوت۔ ہوبػپ َء طبلوًک َء راحبل ِء دات هي ثبگ
پبى ِء گورا ثہ روآں تبکہ هٌی سثبى سثبى ثہ ثیت ثبًور پہ ثبگ پبى َء ػت
ثلے آئی ِء گورے رطگ َء طبری آئی را یک ثالئیں ػیز َء هبں تزات۔ ُء
گوػت کہ حذواًذتزاپہ هي رواں ًوں هي تزا وراں۔ ثبًور َء گؼت توهي َء
ورے گٹ ًہ ئے هي َء اے سور ُء تواں هبں ًیظت کہ هي گوں توخٌگ
ثہ دیبں ثلے ثیب کہ هي گوں وتی ثبگ پبى َء لول ئے کتگ ُء هي وتی
طبلوًک یلہ داتگ ُء دین پہ آئی َء روگ َء آں۔ توچوثہ کي هي َء یلہ دئے
هي رواں پہ آئی َء روگ َء آں۔ ثبگ پبى َء گٌذاں گڈاں توهي َء ثور۔ ػیز َء
گؼت چوکہ تئی سثبى ثٌذاًت توچہ هي یلہ ئے ثزو،ثلے هي ہوذا تئی
ودار َء اًت۔
دین َء ػت گوں دوسے َء دوچبروارت۔ دس َء گؼت هٌی طبلغ
چوتیبراًت کہ ثبدػبٍ ِء هبئیں خٌک گوں ثبًوری پزثٌذاں اتکگ هٌی
دطت َء کپتگ۔ ثبًور َء دس َء را ُگؼت کہ هي ثبگ پبى َء سثبى کتگ۔ هي
پزائی روگ َء آں تو هي َء یلہ ثذئے هي رواں واتز کہ ثبى َء هي َء پل ئے
ثہبکي یب ہزچوى کٌے تئی تت اًت ثلے اًوں هي َء ثل کہ هي رواں۔ دس َء
چبرت اے سال وتی سثبى َء چوپبثٌذ اًت۔ کہ طور ػپ َء وتی طبلوًک
یلہ داتگ روگ َء اًت دس َء یلہ دات ُء گؼت اے الن پوي کیت اًت۔ خٌک
وہذے کہ ثبگ پبى َء طزثوت۔ آئی را ُگؼؼے کہ هي اہتگبں۔ وتی لول
پیلوکتگ۔ کہ هٌی سثبى گوں توثٌذثوتگ۔ ثبگ پبى پبداتک ُء گوػت ِء
حذاوًذتزاآثبدثہ کٌت تئیچک ُء پظبئٌذگبں ثبسثہ کٌت۔هٌی طزلولیگ اًت
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کہ تووتی سثبى ًہ وارتگ۔ ثبگ پبى َء وتی دواػزفی ُء وتی هشوری ِء
سراں ثبًور دات آئی را رواں دات۔ خٌک واتزثوت دوچبر ِء وارت
دوس َء را گؼتے هي آہتگوں ًوں تئیتت اًت دس َء گوػت اے گواٍ هي ًہ
وراں وتی ثبدػبہیں ثبًوریں خٌک َء ثہ ثزاں۔ تووتی سثبى ًہ وارت پوي
ہوے ثبساًت۔ ثبًورات ػیز َء طزثوت۔ کہ هي اتکگبں هي َء ورے هي
تیبراں ػیزپہ ادة پبداتک ُگؼت ئے کہ ػوے وڑے ػیزسال کہ وتی
سثبى ِء چوپکبراًت ثزوتزاھذوًذوت آثبد ثہ کٌبت۔ ثبًور وتی لوگ َء
طبلوًک َء پہ طز ثوت۔ ًوخٌک َء گؼت ػوبورًبیبں ػوے دل َء چہ
لصہے ِء اے ہٌچیں کزداراں ثبًور،طبلوًک ،ػیز ،دس،ثبگ پبى کئی
کزدػزاًت۔ هظتزیں ثزات َء گؼت کہ هي َء طبلوًک ِء کزددوطت ثیت
آئی اولی ػپ َء ثبًور َء لول ِء پیلو کٌگ َء ثبگ پبى ِء گورا روگ َء اسى
دات۔ ػک هبں ًیبریت دوهی ثزات َء گؼت هٌی دل َء ہوبػیزاًت آئی
سال ِء هشى هزدی ُء ػیزسالی َء هزت آئی َء را ًہ وارت۔ کظتزیں ثزات
َء گؼت هٌی دل َء توصیف ِء الئك ہوب ُدوس اًت کہ اًکزطہز ُء سراں
ثبًوریلہ دات کہ ثہ رو۔ ًہ سرپچ گپت ًہ طہزاًگت چہ وت َء دات ثبدػبٍ
خٌک َء ورًبھبًی خواة اػکت ُء گؼت کہ هي دسگپتگ۔ هظتزیں ثزات
ثبػشتیں هزدے دسی ًہ کٌت توکئی ثزات رحن دل ُء پُزهڑائیں ثلوچے
چیبکہ آئی َء ػیز َء راگالت۔ کظتزیں ثزات دساًت۔ چیبکہ آئی ِء دل ُء دیي
گوں سر ُء هبل َء ات۔
)77/79
(ہویغ،ت:
ثلوچ چبگزد َء خٌکبں وتی کبر ُء کزد ِء طجت َء وتزا اًچغ هٌیٌتگ
کہ درائیں هزدم آواًی داًؼور ،ػمل هٌذی ِء هٌوک ثوتگ اًت۔ او آچ
اوھبں ػور ُء صالذ ایغ ہن گپتگ۔ کظہبًی تہب اے وڑیں کزدارثبس
گٌذگ َء کبئیٌت۔
آطز:
هي اے پٹ ُء پول َء ہزوہذی کہ گیذی کظہبں تہبخٌک،خي،هبت ِء
ًفظیبتی ُء تدشیبتی هطبلؼہ کت تبں اے آطزدرھت کہ
هزوچی(ِ )Scientificءدور ُء ثبریگ َء ہوے رًگیں سالجوالًی
کزدارگٌذگ َء کبئٌت۔ چوػکہ گیذی کظہبں سالجول ِء اے رًگ َءگٌذگ
ثیت کہ
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()۱سالجول ػمل هٌذ ُء ساًتکبر ُء دلیل دیگ ِء ػؼور ُء طوبثوتگ۔
()۲ہزچ وڑیں چبگزد کہ ثلوچ خٌیي آدم َء دیظتگ آئی َء ہوبوڑ َء
سًذگواسیٌتگ۔ اچ ایؼی َء اےپذرثیت کہ ثلوچ خٌیي آدم ِء تہبسًذ ِء
گواسیٌگ ِء طٌچ ُء الئمی ػزیں وڑے ثوتگ۔
()۳سالجول دگزاًی طزا ثوج ًہ ثوتگ وتی طز َء ثیظہ ثوتگ۔
()۴کظہ’’چل هزد‘‘ َء خٌک ِء کزدار هبرا ایغ آطز َء طزکٌت کہ ثلوچیں
خٌیي آدم ِءتہبهزدهبًی Biologicalرژى ثوتگ کہ هزوچیگیں دور َء اے
ثبسهشًیں ػؼجہ اًت ُء ایؼی َ Subjectء هزدم ُ PhDء MASCکٌگ َء
اًت۔
()۵سالجول اًظبًی سًذ َء ثگزتبں چبگزد ِء ہزپڑاآئی ثالئیں کزداراًت
سالجول ،هبت،خٌک ّ
،خي،گہبر ِء رًگ َء چبگزد َء ثالئیں ارسػت ِء
واھٌذاًت۔ هبت وتی سھگبًی طوجبلگ ُء ھیل کبری(تزثیت) کٌگ ُء آرا
چبگزد ِء پورائیں اًظبى ِء خوڑکٌت۔ سالجول اًظبى ِء ثزسی ثظتبر ِء رًگ
گٌذگ ثیت۔
()۶خٌیي آدم پزوفیظزاى َء وڑ َء وتی گپ ُء تزاى ِء سریؼہ َء هزدیں آدهبں
چوکہ ثزات ،پت ُء هزد َء را Convinceکتگ۔
()۷هبت َء وتی ثچبں َء آوکیں اڑ ُء خٌدبل طگگ ِء تزثیت کٌگ گٌذگ
ثیت کہ آرا ہوٌکض هضجوط ُء ثہبدر خوڑکتگ کہ هزوچی ہن ثلوچ راج
ِء ثبثت َء تبریخی وڑ َء گؼگ ثیت کہ یک ثہبدرے لوهے اًت۔ ایؼی
ِءدرائیں رًگ َء خٌیي آدم ِء کزدارہواراًت۔
()۸خٌیي آدم َء وتی ػزیں کزدار ِء طجت َء وتی هزدیں آدهبں َء اےحجز ِء
طزا الچبر کزتگ کہ آوداں ایؼبًی ػمل هٌذی ُء داًغ هٌذی ُء ػؼور ُء
طوب ِء هذام تؼزیف کتگ ُء آواًی ػشت ُء ػزف َء ہوبوڑ َء داػتگ۔
()۹وتی لح ُء ھیب ِء طوجبلوک ثوتگ۔
()۱۰وت فیصلہ طبسی ِء ػؼورثوتگ۔
()۱۱رػتہ ھبًی لذر ُء لیوت ِء ػؼورداریت ُء ایؼبًی پبطذاری ِء چوى
ثوتگ ثلوچ خٌیي ِء اے ػول پورائیں سًذے طزا یک ػزیں اثزے
دورداتگ۔
(ِ Decision making Authority)۱۲ء کزدارہن ثلوچی گیذی کظہبًی
تہب خي،خٌک،هبت ِء کزدار َء گٌذگ ثیت۔
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