بلوچی زببى ِء سرا رودراتک زاًتبًی کبر

ًبدیہ بلوچ
این۔فل اِسکبلر ،شعبہ بلوچی ،جبهعہ بلوچستبى ،کوئٹہ

Abstract:
The British imperialsits occupied Balochistan in the mid
of 19 century. The British Orientalists, apart from politics
and culture laid a great interest on the Balochi language and
literature. The Orientalists are considered to the first writers
who wrote a few books on Balochi grammar and language.
th

This paper focus all books of orientalists which have been
written on the Balochi language and grammar.

روزراتک زاًت کہ آروزراتک ِء هلکبں اتکگ اًَت ُء اِز ِء
ًػتگیں هہلوک ،آیبًی زثبى ،آیبًیسوزرثیسگ ،جغرافیہ ،حز ُء ضیوطر ُء
زًسگوازیٌگ ِء وڈ ُء پیوبًی ضراکبرکرتگ۔ آیبًی اِز َء آیگ ِء َض َوة چے
ثوتگ اًَت۔ اے زرگت َء آیبًی کرتگیں کبراًی هول ُء هراز چے ثوتگ
کہ آہبں اًِچو زور َء اتکگ ُء اے کبراًی کٌگ ِء زہوت کع اِتگ۔ اے
پیپر ِء پولگ ِء هراز ہویع اًِت کہ اے هرزم کئے ثوتگ اًَت ُء آہبں
روزراتک َء ثلوچ ِء ڈگبر ُء ُزثبى ِء ثبثت َء چے کبرکرتگ ُء آیبًی کبر ِء
هراز چے ثوتگ اًَت۔
رودراتک زاًت:
روزراتک زاًتی ثلوچی ِء لجسے کہ ایػی َء اًگریسی
َءُ Orientalismء عرثی َء اضتػراق ُء ارزو َء غرق غٌبش یبهطتػرق
گػٌت ،اضتػراق عرثی زثبى ِء آة(ظ۔ر۔ق) َء چہ جوڈ ثوتگ ُء
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ایػی ِء هعٌب روزراتک زاًت (غرق غٌبش)اًِت ،اے
کوہٌیں لجسے ًہ اًِتُ ،ء کوہٌیں لجسثلساں ہن ًیطت اًِت ثلے ًوکیں عرثی
لجسثلساں ایػی ِء ثبثت َء ًجػتہ اًِت۔ا)الضالم ،حبفظ ضیف،ٕٓٔ۵،ت(ٔ،
Orientalistاًگریساًی جوڈکرتگیں لجسے کہ اے
چہَ Orientء زراتکگ ُء ِ Orientalismء هعٌب روزراتک زاًتی یبکہ
روزراتک ِء علن ُء ہٌر ُء لجساًک ِء ثبثت َء ضرپسی زارگ۔ روزراتک
زاًت ہوب هرزم اًِت کہ آئی َء را پہ زاًت روازراکت زاًت گػگ
ثیت۔(اصالحی ،غرف السیي ،ٔ۹۷۴ ،ت)۴۸ ،ہوبهرزم َء ُگػٌت کہ
آروزارک ِء ثبثت َء ثساًت۔(عجسالحك،ٔ۹ٖ۸ ،ت )۸۹۴،آکطفورڈ ڈکػٌری
گػٌت۔
Orient
ِء رز َء ہن روزراتک زاًت َء
)(Oxford Dictionary:page:200
َ Han s Wahrء’’عرثی ،اًگریسی هعجن‘‘ َء اضتػرا ّ
ق روزراتک
زاًت) ِء گبلجٌسی هعٌب روزراتک زاًتی ِء ثبثت َء ضرپسی ُء هطتػرق ِء
هعٌبروزراتکی لجساًک َء چہ ضرپس یبروازراتکی زاًت ِء ک ّواش گػتگ۔
Dictionery of Modemعرثی ِء حطبة َء غرق ِء هطلت روژًبئی ُء
ترپٌبکی اًِت۔ اے لجس َء پہ چہرروچ ِء ہبترا ہن عرثی ِء تہبکبرهرز کٌگ
ثیت۔ اے حطبة َء غرق یبهػرق ہوب ًیوگ َء ُگػٌت کہ اوزا چہ روچ
زرکئیت۔)اثي هٌظوراالفریمی،ت)184 ،
وہسے لجسهػترلیي ثساں روزراتک زاًت کہ کبرهرزثیت گڈاایػی
َء چہ ہوے هعٌب ُء هطلت زورگ ثیت کہ روزراتکی علن ُء زاًت َء
ضرپسثوئگ ُء پسا ہوے علن ُء زاًت َء چبپ ُء غٌگ کٌوکیں هرزهبى َء
گػگ ثیت۔
روزراتک زاًت(هطتػرلیي) ِء هعٌب ُء ثساًت :
ہروہسے کہ روزراتک زاًت ِء ًبم گرگ ثیت ثساں
ہوبیورپی زاًتکبر ُء ک ّواضیں هرزم کہ اہبى َء یورپ
َءُ Orientalistگػتگ۔(االضالم ،حبفظ ضیف،ت)2005:18 ،اے زرگت َء
زاًتکبراں کہ روزراتک زاًتبًی ثبثت َء گپ جتگ آیبًی تہب ایڈورڈ
ضیس)ِ (Edward Saidء ًبم گرگ ثیت وتی کتبة ِء تہب روزراتک زاًتبًی
ثبثت َء ًجػتہ کٌت کہ :
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Anyone who teaches, writes about, or researches the
orient and this applies whether the person is an
anthropologist, historian, or philologist either in its
specific or its general aspects, is an orientalist, and what
he
or
she
does
is
Orientalism.
Said,Edward:1978.p.21

ًوں اے حبر َء ہچ دگری پشت ًہ کپتگ کہ رودراتک
زاًت کئے اًَت آیبًی کبر ُء کردچے بوتگ اًَت۔اے
ہوبهردم اًَت کہ آرودراتک ِء بببت َء واًبںً ،بشتہ
کٌبں یب پٹ ُء پول کٌبں گڈااے لیکہ درائیں پٹ ُء پول
یاں
کٌوکیں ،واًوکیں ُء ًبشتہ کٌوکیں زاًتکبرکہ آ
اًسبى ،چبگرد ،بُي دپتر ُء زببى ِء سرا کبرکرتگ۔ایشبں
وتی حسبة َء حبسیں سر حال یبوتی ًبشتبًکبًی
سراکبرکٌگ َء بہ بٌت آرودراتک زاًت گشگ بٌت ُء
آیبًی کرتگیں کبررودراتک زاًتی ِء حسبة َء زاًگ
بٌت۔)ہویش:ت)2،
روزراتک زاًت ثساں کہ Orientalistزوهی جہبًی جٌگ
َء چہ پیطر ِء گبلجٌسئے کہ زوهی جہبًی جٌگ َء پس ًوں آوتبراروزراتک
زاًت ًہ گع اًَت ثگٌسے آزگہ ًبهبًی ِرز َء زاًگ ثٌت اے ِرز َء اثوالحطي
علی ًسوی ًجػتہ کٌت کہ :
’’اة هستشرقیي ،هستشرق کہلواًبپسٌد ًہیں کرتے دوسری
عبلوگیرجٌگ کے بعد وٍ’’ایڈوائسر‘‘یبایریبسٹڈی سپیشلسٹ،
‘‘
ایکسپرٹ کہلواًبپسٌد کرتے ہیں
(الٌدوی،ابوالحسي علی(1986:494،

چوًبہبآیبًی کبرضک هسى اًِت ُء آروزراتک َء اضتیں
زرائیں هلکً ،یکراٍ ،زثبى ،زوزهبى ،هرزم ،آیبًی زوز ُء رثیسگ ُء زًسگ
گوازیٌگ ِء وڈ ُء پیوبًی زرگت َء پٹ ُء پول کٌبى َء آیبًی زهیٌبًی ضرا
لجضہ کٌگ ُء آہبى َء وتی زضت ِء چیر َء کٌگ ،کہ ایػی َء را ثبزیں تکبں
ایر کٌگ ثوتگ ،ثلے اے جٌس ِء زرائیٌبں چہ هطتریں کبر اضالم ،هطلوبى
ُء آیبًی هلک ُء ڈگبراًی ضرالجضہ کٌگ ِء ضرا اًِت۔ ثلے وہس َء کہ
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هطلوبى پولکبر روزراتک زاًتبًی ثبثت َء پٹ ُء پول کي اًَت گڈاآیبًی
حیبل ہن روزراتک زاًتبًی ثبثت َء چوظ ثیت۔ )ہویع:ت)2،
"رودراتک زاًتی ردیں فکر ُء لیکہ ِء ًبم اًِت ،وہد ُء جبوراًی
ِرد َء ایشی ِء سرا کدی بُي گپ ،کدی درجبًبداری ،کدی پٹ ُء
پول ُء راست گشی ُء کدی علن ُء زاًت ِء زیببئیں گوًبپ دئیگ
بیت ،اے چیر دیگ ِء هرادہوے بیت کہ واًوک َء را راستی ِء
‘‘(اسالم اور
اسل دروشن َء چہ بے حبل کٌگ بہ بیت۔
هستشرقیي،تبکدین)258:،

اضل َء روزراتک زاًتبًی کبروتی راجی ُء ڈیہی پبئسگ
اًِت کہ آاے پبئسگ ِء گیع کٌگ ِء ہبترا یک پیع ثٌسی یے ِء رز َء زین
زیگ ثوتگ اًَت ،آہبى َء یک کبرے زیگ ثوتگ کہ آوتی اے کبر َء
ضرجن کٌبى َء وتی ثرز ِء هرزهبى َء رپورٹ ثہ کي اًت ثساں کہ ضرپسثہ
کي اًَت۔ اے زرگت َء کجبم ہن زروغن ِء جیڑٍ آیبًی زیوبثہ ثٌت کہ ایػبں
چک ُء پس ًہ ثٌت ُء زیوب جٌساى ثٌت۔ اے ِرز َء اصغرثلوچ ایڈورڈضعیس ِء
حوالہ زیبى َء ًجػتہ کٌت کہ :
’’زورآور ُء سردستیں قوم ہر وہد کوشش کٌبں کہ
آوتی(وتگڈیں)علن ُء ’’دگے‘‘ چیردستیں قوهبًی سرا بوهشبں۔
ایڈورڈ سیدہوے لیکہ َء ہوریٌٹالزم ِء ًبم َء دًت۔ یک حسببے
َء ہوریٌٹالزم لیکہے ًہ اًِت بلکیں اے یک رویہ ئے کہ آئی َء
زوراکیں قوم وتی طبقت َء گیش کٌگ ِء واستب وتبرا هسى پیش
داراًَت۔ اے قوم ِء داًشور ُء کواش پہ وتی قوم ِء هعبشی
ترقی ِء واستبًوکیں راٍ درگیجبں۔ بلے اے ًوکیں راٍ
درگیجگ ِء ہبترا ہروہد َء گوں بدًیتی ُء ،دگے راجبں لگتوبل ُء
وار ُء بسگ کٌگ بیت۔) بلوچ ،اصغر(2014:87،

ایڈورڈضعیسوہسے وتی کتبة َء غٌگ کٌت گڈاآئی ِء ضرا
ایراز ہن گرگ ثیت آئی ِء روزراتک زاًتبًی اے لیکہ َء را َرز ہن کٌت کہ
آئی ِء ایػبى َء ضک هسى پیع کرتگ ُء آیبًی کبرگیع گػتگ اًَت کہ
اضل َء روزراتک زاًتبًی کبر ِء زگہ چیریں هرازًہ ثوتگ۔ اے زرگت َء
هوضبالم ایڈورڈ ِء ضرا پہ تژى ُگػیت کہ روزراتک زاًتی(ہوریٌٹلس)زگے
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ہچے ًہ اًِت ثلکیں ایڈورڈ ضیس ِء فلططیٌی لوم پرضتی اًِت ُء آئی َء
فرًڈزفیٌي ِء ًبضرجویں کبراں زیوب ثُرتگ ُء فیٌي ُء ضیس ِء هیبى َء پرک
ثص ہویع اًت کہ فیٌي َء زگے ضک ثبز اِیرجتگ ُء هالهت کتگ اًَت ُء
ضیس ِء رویہ کووًرم تراًِت۔۔ ثڑثڑکٌگ ُء اِیر جٌگ ًسوریں لوهبًی
کبراًِت پرچبکہ آھبًی توک َء اے ضکت ُء ہوت ًیطت کہ وتی جٌس َء
غرثکي اًَت ہوے واضت َء آثص ہوے کبر َء کرت کٌبں کہ زگراں اِیر ثجي
اًَت۔)ہویع:ت)87،
اے ثُرز ِء ضبڑا ُء هرزهبًی ہبترا آزًیب ِء ہرکٌڈ َء کہ ُغتگ اًَت تبں
آیبًی هراز ،روزراتک ِء زوزهبى ،روزراتک ِء لجساًک ،روزراتک ِء علن
ُء زاًت کہ ایػبں ًیکراٍ ،راج ،ثُي زپتر،لجساًکُ ،زثبى ،هہلوک،هعبظ،
ضیبضت ُء ایٌسگہ چیساًی ثبثت َء پٹ ُء پول کرتگ ُء زرگیتکگ ُء یکجبٍ
کرتگ اًَت۔ آیبًی ویراًیں ہٌس ُء زَهگ ُء کوہٌیں ثبى ُء ثبًڈم،آیبًی گبر ُء
ثیگواہیں ثُي زپتر،آیبًی ڈراِتگ ُء کپتگیں زَهجبًی یک یک ہػتے ُء یک
یک ضٌگے ِء ثُي زپتر ِء ثبثت َء پٹ اِتگ۔ آیبًی زًسهبى ِء ہرتک َء را پول
اِتگ ُء زَرجٌگ ِء جہسکرتگ۔ ِزًسگ ُء ہطتیں راجبًی ثُي زپتر،آیبًی
حبکوی ِء وڈ ُء پین ،آیبًی چبپ ُء غٌگ ثوتگیں کتبة ،آیبًی کرتگیں
کبر ُء آضراتبًی ثبثت َء ضرجوی َء ضرپسی گپتگ۔ آیبًی ثُي زپتری هسى
غبًی ُء پراٍ زاهٌی َء را هي اِتگ۔ آیبًی علن ُء زاًت َء زیوروی زاتگ،
آیبًی ثُي زپتر َء را ًجػتہی زروغن َء آؤرتگ۔ آیبًی لجساًک ُء غبعری
زرجتگ اًَت ُء ضرجوی َء تپبضگ ُء واًگ ِء جُہسکرتگ۔ آیبًی گبریں
زپتراى َء پٹ اِتگ ُء پہ زائوی زًسگ کرتگ اًت ُء آہبى َء چبپ کٌبى َء
لص هرزم َء تبں اے گبر ُء گوریں کتبثبًی ضرثوہگ ارزاى کرتگ۔
بلوچستبى،بلوچ ،بلوچی زببى ُء رودراتک زاًت:
ثلوچطتبى،ثلوچ راج ُء ثلوچ ِء ُزثبى ہن چہ روزراتک
زاًتبًی زضتبں ًہ رک اِتگ اًَت چیبکہ اِزا آیبًی جٌسی پبئسگ ثوتگ ُء
آیبًی وتی پبئسگ ِء ہبترا اِزا ضیبڑی گری َء اَتکگ ثلے آئی ِء
جٌسوضالهت َء ُغتگ آئی ِء ہوراٍ ہوسا ُکػگ ثوتگ اًَت۔کہ ایػبًی جہل
َء یک پہ یک َء ثلوچطتبى َء آیگ ُء ثلوچ ،ثلوچطتبى ُء ثلوچ ِء ُزثبًبًی
ضرا کبر ِء تپبش گراًِت۔(کپٹي گراًٹ )1884-1810
کپٹي گراًٹ ہوباولی هرزم اًِت کہ آئی َء را ثلوچطتبى
غٌبضی ِء ہبترا ثلوچطتبى َء زین زیگ ثیت۔ اے ہوبزهبًگ اًِت کہ اے
)1794-1833فبرش ِء زرثبر َء
وہساں ثرگیڈیئر جٌرل جبى هبیلکن(
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ہٌسوضتبى ِء گورًرجٌرل الرڈهٌٹو َء اًگریساًی جہگیراِیر کتگ
گڈاآَ 1809ء هکراى ُء آئی ِء کر ُء گوراًی زرگت َء ضرپسی گرگ ِء ہبترا
ضیبڑی گری َء زین زیگ ثیت۔ ثلے کپٹي گراًٹ پػت ًہ کپیت ُء آوتی
جٌُس ِء حبالں وتی ڈائری ثساں روتبک َء ًجػتہ
کٌت۔)ثلوچ،حویس)2009:299:
کپٹي گراًٹ َء هکراى ِء ضیبڑی گری ِء ہبترا زین زیگ
ثیت ُء آاے هراز ِء ہبترا اپص زورگ ِء ثہبًہ َء کٌت ثلے آئی ِء هراز
هکراى َء ہوے چبرگی اًِت کہ اوزا فراًص ُء روش ہٌسوضتبى َء پُترگ ِء
ہبترا پیع ثٌسی کٌگ َء اًَت کہ ًبں۔چیبکہ کپٹي هٌٹو َء را اے حبل َء ضک
پریػبى کرتگ کہ هکراى ِء راٍ َء روش ُء فراًص ہٌسوضتبى ِء ضر ااُرظ
ِء پیع ثٌسی کٌگ َء اًَت۔ آئی ِء ہبترا وہس ہن کن ثیت کہ آزوت ثئیت ُء
هٌٹو َء رار پورٹ ثہ کٌت۔ آکپٹي ضیٹي ِء غؤر َء گوازر ِء ثسل گوتر َء رؤت
ُء روثرکتی هکراى َء چہ کرهبى ِء ہوبہٌساں رؤت کہ آچہ لالت َء پچ
گرگ ُء ایراى ِء زضت َء زیگ ثوتگ اتٌت۔ آئی ِء کبر کرهبى ،ضیطتبى ُء
هکراى ِء ہٌساًی تپبضگ ُء اوزا اضتیں اڑاًساى َء زاہرکٌگ اَت کہ آئی َء
اے کبر ضرجن کٌگ َء پساًگریسضرکبر َء ضرپسی زات۔آوتی روتبک َء
گوتر ِء جغرافیہ ُء ہٌس ِء هرزهبًی زریعہ هعبظ ِء ثبثت َء گپ جٌت ُء ھبکن
هیرضوثبى ِء ثطتبر ،جبٍ ،ہٌس ُء آیبًی زثبى ِء ثبثت َء ًجػتہ کٌت کہ
آجسگبًی گپ جي اًَت ُء آچہ ضٌسھ َء اتکگ ُء اِزا جہہ هٌٌساًَت۔ ھبکن ِء
لػکر ُء فوج ِء ہن گپ َء کٌت۔ هیرضوثبى ِء کٹ ُء آهسى ،آپ ِء زریعہ،
هیر ِء ًسوری ،هیر َء پروظ زیگ ِء وڈ ُء پیوبًی ثبثت َء ثُرز َء رپورٹ
کٌت۔ اے ًٌس ِء ضرجویں تپبش ُء هعلوهبت گرگ َء آپساهیرضوثبى ِء گور َء
کبہٌت ُء کطرکٌس َء روگ ِء هوٍ گراًَت کہ آہبى َء اے ہٌساں جواًیں اپص
ًہ َرضتگ پویػکہ آجواى تریں اپص ِء چبرگ َء ہوب ًگورواں۔ کطرکٌس ِء
ھبکن غید ضوٌسر ِء گور َء زاراًَت چیبکہ گہہ َء روگ ِء ہبترا آہبى َء هحوس
کرین ِء گسراَت۔ هحوس کرین ِء ہورائی َء گہہ َء ضرثٌت ُء اوز ِء ھبکن
هحوسذبى ثیت کہ آئی فوج ،هعبظ ،ہٌس ُء زَهگ ُء طبلت ِء ثبثت َء ضرپسی
جن کي اًَت۔ گہہ ضکیں آثبزیں ہٌسے ثیت۔ هیٌبة تبں ثٌسرعجبش ِء
ہٌسہوبئی ِء زضت َء ثٌت ُء آئی َء را وہس َء ِزر َء چہ جٌگبًی زیوپبًی ثیت ُء
ہوبئی ِء ضوة َء اے ہٌسآثبت ثیت۔ گراًٹ وتی ضفر ِء گڈضر َء جبى ایلکن ِء
ًبم َء ًوسی یے زین زًت کہ اوزاآوتی ضفر ِء ثبثت َء ضرجویں تپبش َء

ًبدیہ بلوچ
زًت ،آئی ِء رپورٹبًی ِرز َء اے ثوت کٌت کہ یورپی لوم فبرش ثلوچطتبى
ُء هکراى ِء راٍ َء ہٌسوضتبى َء پُترت کي اًَت۔ راٍ َء جٌجبل ثبزاًِت ُء
توپربًہ غت ًہ ثٌت پیبزگ ِء فوج ُغت کٌت ُء زگہ جٌجبل ًیطت۔ هکراى
ِء ثلوچ اثیس ضلحہ گطبں زرکبہٌت ُء آگیػتر هطمظ ِء فوج َء هالزم اًَت۔
هیلکن آئی َء فبرش َء فرًچ ثگیرجٌس ِء کبهٌسارایرکٌت۔ آیگ َء پسآترکی ِء
ًیوگ َء رؤت کہ زجلہ ُء فبرش ِء هیبى َء آئی َء ہٌسی ھبکن ززگیرکٌت ُء
اپریلَ 1810ء پسا تیر جٌت ُء ُکػیت ُء ہوراہبى َء ہن رًس َء ُکػگ ثیت۔ اے
کبر ِء زوهی هرزم ہٌری پوٹٌگراَت کہ آزین زیگ ثوت۔ ) ہویع299/304،
(
ہٌری پوٹٌگراے ِرز َء زوهی روزراتک زاًت ثیت کہ آئی َء
را ثلوچبًی زَهگ َء پہ ضیبڑی گری َء زین زیگ ثیت۔ آایطٹ اًڈیبکوپٌی ِء
ثوجئی پریسیڈًطی َء ایجٌٹ ِء ثطتبر َء کبر َء ثیت۔ 1808ثرٹع اًڈیب ِء گورًر
جٌرل الرڈ هٌو َء آئی َء ضٌسھ ِء جبوراًی تپبش ِء چیریں جٌُس َء زین زًت۔
آزوضبالں تبں ثلوچطتبى ِء ثبزیں ہٌساًی ثبثت َء ضرپسی یکجبٍ کٌت ُء
َ 1832ء آئی َء را ثرٹع اًڈیي گورًرجٌرل الرڈ کلیئرآئی َء پس ضٌسھ ِء
تر ُء تبة َء زین زًت کہ آگو ں تبلپوراں ثبپبری هٌگ ًبهہبں ضرجن ثہ
کٌت۔ ضٌسھ ثلوچطتبى ِء ضیبڑی گری ِء جٌساں ضوثیٌی َء پسآئی ِء اگسٍ َء
هطترکٌبى َء کرًل کٌگ ُء ریسیڈًٹ ایر کٌگ ثیت آولی اوگبى
ایٌگلوجٌگ َء ہن ثہر زوراِیت۔آ َ 1846ء ِزرثبری افریمہ ِء ہبئی کوػٌر ُء
هسارش ِء گورًر ہن ثیت۔هرچی تبں ثرطبًیہ ِء واہٹ ہبل َء کہ اوزا
ہٌسوضتبى ِء هعبهالت ہالئیٌگ ثٌت آئی ِء عکص جٌوک اًِت۔ ہٌسوضتبى ِء
زیوپبًی ِء ہبترا َ 1809ء کہ پوٹٌگر َء ثلوچطتبى ِء تہہ ُء توکی ہٌساں پہ
ضرپسی گرگ ِء ہبترا زین زیگ ثیت آثلوچطتبى ِء جغرافیہ ،ضیبضت،
هہلوک ُء زیوپبًی ضرپسی ُء ًوکتریں ضرپسی آں جن کٌت۔
پسا10جٌوری1810ء َء آکپٹي چبرلص کرضٹی ِء ہورائی َء گوں
زوہٌسوگبرڈاًی ہورائی َء چہ ضوًویبًی َء ثلوچطتبى ِء ضفر َء زرکپیت ُء
زین پہ لطجیلہ َء رؤت۔ اوزا جبم هیرهحوسذبى ِء گور َء زاریت ُء آئی َء را
هعبهلہبًی ثبثت َء جُطت گیپت ُء آئی َء را گػیت کہ آذبى َء کہ آضوًویبًی
ثٌس ِء ٓ۵ہسار ضبل ِء کٹ ِء ًین َء ذبى َء هہ زًت۔زیوبآثسًجو توي ِء ثبثت
َء ضرپسی گیپت۔ آتبں ہوے راٍ َء گوازیٌبى لالت َء ضرثیت۔ آاوزا اپص
زوریں ثبپبر ِء زروغن َء اوزا ضرثوتگ کہ اے وہساں هیرهحووز
ذبى’’هیری‘‘ َء ًٌسوک ثوتگ۔ لالت َء پس ًوغکی َء رواں ،پوٹٌگرهکراى
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َء رؤت ُء هکراى ِء ہٌساًی ثبثت َء ہن ًجػتہ کٌت۔ آًجػتہ کٌت کہ ازا
تچوکیں کورًیطت ثلے اًچیں کور اضت کہ اوزا هسى هسًیں جٌگل اًت
ُء جٌبور َء پُراًَت۔ کورھور ِء آپ َء پُرثٌت ُء پسا حػک اًَت۔ پوٹٌگر تیبة
زپی ہٌسپطٌی ُء گوازر ِء ہن تپبش گیپت۔پساآزغت َء کئیت زغت ِء کور ِء
ثبثت َء ہن ًجػتہ کٌت ُء پسا کیچ َء ذبى لالت ِء جہگیرعجسہللا ثسًجو ِء
گور َء زاریت۔ کیچ ِء اھوال گرگ َء پس پٌجگور َء ضرثیت راٍ ِء ثبثت َء ہن
ًجػتہ کٌت ُء پسا کیچ َء ذبى لالت ِء جہگیرعجسہللا ثسًجو ِء گور َء زاریت۔
کیچ ِء اھوال گرگ َء پس پٌجگور َء ضرثیت راٍ ِء ثبثت َء ہن ًجػتہ کٌت۔
هکراى َء پس پوٹٌگر ذراضبى ُء پسااصفہبى َء ضرثیت کہ اوزاآپسا گوں
کرضٹی َء ہوارکپیت۔ هیلکن َء وتی حبل َء زئیٌت ُء پسا َ 1812ء فبرش َء
کرضٹی ِء کیوپ ِء ضرا روظ ِء اُرظ َء آکػگ ثیت ُء آئی ِء ثبثت َء
حبالں پوٹٌگر وتی ضفرًبهہ َء ہوارکٌت۔ ہوے ہٌساں روش ِء اثرگیع ثٌت
ُء فراًص وتی تہی جیڑہبں گوں هبى گیػیت۔ کہ ایػی َء چہ اولی اوگبى
ایٌگلوجٌگ ثٌسات ثیت کہ اے َ 1842ء تبں ثرجبٍ ثیت۔ )ہویع:ت305-،
)309
آزهبًگبں اوگبى ایٌگلووار ِء ثٌجبٍ اوگبًطتبى اَت ُء لیچ
1813گرتبں 1845ذبى هحراة ذبى ِء زرثبر َء ثوتگ کہ لالت َء آئی َء
وتی کیوپ ئے ہن جتگ اَت۔ لیچ َء کبثلی ثبپبری یے رضیت کہ آئی َء
وتی جواًیں ثہہ زاریں ہُػترے ثہبکٌگی ثیت ُء آہوے ہبترا لیچ ِء گور َء
کئیت تبں لیچ آئی ِء زاًتکبری ُء ہٌس ِء ثبثت َء ضرپسی َء چہ هتبثرثیت۔آئی
َء ہوے کبر َء زًت کہ آپٌجگور َء ثروت ُء اوز ِء هرزم ،ھبکن،ہٌس ِء جیڑٍ ُء
جٌجبل ُء اًگریس ِء لجضہ ِء ہبترا اڈ ُء جٌجبالں ضرپسکٌت۔ اے کبثلی
ثبپبری ِء ًبم حبجی عجسالٌجی کبثلی ات۔ آثبپبری یے ِء زروغن َء لالت َء
چہ پُچبًی تبى زورایت ُء زین پہ پٌجگور َء رؤت۔ حبجی گوں ذبى ِء
ضٌُگ گریں هرزهبں ذبراى َء چہ پٌجگور َء ضرثیت ُء پساتبں ثوپور َء
رؤت ُء ہوبضرپسی یکجبکٌت کہ پیطرا اًگریساں یکجبکرتگبں کہ اگبں
اًگریساے ہٌساں لجضہ کٌگ ثہ لوٹ اًت گڈاآہبى َء اِزا کجبم جیڑٍ زیوب
اَت کٌبں۔ اے وہساں پٌجگور ضکیں آثبزیں ُء ثبپبری ہٌسے ثیت۔ کہ حبجی
ِء ضفرًبهہ َء اًگریساى َء ضک ثبز کوک رضیت۔ اے زروغن ِء کبرایوک
َء حبجی عجسالٌجی ًبں ثگٌسے زگہ ثبزیں اوگبًبں پہ ثلوچبًی تبواى زیگ
َء کرتگ اًَت۔(ہویع:تبکسین)309/312 ،
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کپٹي لیچ اًگریس فوج ِء کپٹي ثیت ُء آئی ِء پوضٹٌگ ڈیرٍ
غبزی ذبى َء ثیت آئی ِء کبر ثلوچ ُء ایٌسگہ لوهبًی ثبثت َء ضیبڑی گری
کٌگ ثیت۔ آاے کبر ِء ہبترا از ِء لوم ُء زثبًبًی ضرا کبرہن کٌت اے زرگت
َء آئی ِء کبراًی پیپراًی زروغن َء اولی َرًس َء ایػیبٹک ضوضبئٹی جٌرل
َءَ 1938ء چبپ ثٌت ُء ایػبى َء 1843ء کتبثی زروغن زیگ ثیت کہ اے
کتبة َء ثِ ُػپ کبلج پریص کلکتہ چبپ کٌت۔ اے کتبة ِء ًبم
(Epitome of the Grammar of the Brahuiky, Balochky, and Punjabi
)Languagesثیت۔ اے کتبة ِء ضرجوی َء ضے زَراًَت اولی زَر ثراہوئی ِء

ضرااًِت۔زوهی زَر ثلوچی ِء ثبثت َء اًِت ُء ضیوی پٌجبثی اًِت۔آئی َء
ثراہوئی ثہرچہ َضرٹوپل َء ُزرتگ۔ اے کتبة ِء تہبثلوچی ِء گرائور ًػبى
زیگ ثوتگ۔ گرائور ِء کبرهرز ،کبرگبل ُء آیبًی هعٌب ،گپ ُء تراى ْزروت
ُء ْزراہجبت ،گڈضر َء لہتیں غیئر ُء آیبًی اًگریسی َء رجبًک ہن
ہواراًِت۔ثلوچی زَر ضرجوی َء ضیٌسزٍ تبکسین اًِت۔ ثلے چہ َرزی َء
ضرثبراًِت۔
اے کتبة َء آئی ِء ثبزیں َرزی ہن اَضت اًَت کہ آ ُگػیت
ثراہوئی ضرجویں ذبًیٹ ِء ہٌس ُء زَهگبًی ُزثبى اًِت کہ اے غبل ،کوہک ُء
کیچ َء ُگػگ ثیت۔ اِز َء چہ گوبى ثیت آوت ًہ تراِتگ ُء ًہ تپبش اِتگ
ثگٌسے آئی َء اے چیسچہ لہتیں هرزهبں اِظ کرتگ اًَت۔ ثراہوئی ِء
تواراًی ثبثت َء ہن َرزیں گپ جٌت ۔ آ ُگػیت کہ ثراہوئی گػٌت کہ هئے
اضل ھٌکیي حلت(ہوبحلت کہ ثلوچی غبعری َء ِرًس وتی ہٌسے ُگػٌت) ُء
آ ُگػیت کہ ثراہوئی وتبرا کوجر ِء اوالز ُگػٌت ُء ہوے کوجر َء چہ آکوجراًی
گػگ ثٌت ثلے راضتی َء کوجر ِء اوالز ثص ذبى لالت ِء کٹن ثیت کہ
ہوآیبًی ضروکی َء چہ کالت ِء حبکوی پیساک اًِت۔ لیچ ُگػیت کہ ثراہوئی
گػٌت کہ هبثیطت پُػت َء چہ حلت َء اتکگ اًت ثلے اے َ 1666ء ثوت
کٌت ثلے ثیطت پػت ِء حجرثوت ًہ کٌت۔ آئی ِء ِرز َء ثراہوئی
ِء’’خ‘‘ ُء’’غ‘‘فراًطیطی تواراًَت۔ ثلے اے توارکوہٌیں ایراًی زثبًبں
ہطت اًَت۔ ًوں راضتی اے وڈ ثیت کہ اے یبچہ کوہٌیں ایراًیبں زورگ
ثوتگ اًَت یبچہ غػوی کرى َء عرثبں چہ زورگ ثوتگ اًَت۔ ثبزیں
جبہبں آئی َء ثراہوئی ِء کبرگبل ُء ًبهگبل ہن َرزًجػتہ کرتگ اًَت۔
اے َرزیبں چہ ہوے زاًگ ثیت کہ آاے زَهگبں وت
ًیبتکگ ثگٌسئے آئی َء چیس چہ هرزهبں ضوج گپتگ اًَت۔ ثبزیں جبہبں
تواراًی َرزی ہن اَضت اًَت۔ ایػی َء اثیسآگػیت هرزیٌیں ثلوچ ِء ہبترا ثلوچ
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ُء زالجول ایں ثلوچ ِء ہبتراثلوچي گػگ ثیت۔ثلے اِے َرز اًِت۔
ریورًڈ۔اے۔لوئصReverend A Lewis
اے هرز َء ہن ثلوچی ِء ضراکبرکرتگ کہ ایػی ِء کتیگیں
کبرے چہ این اے ایل این ایص آلہ آثبزهػي پریص َء چہ چبپ ُء غٌگ ثیت۔
کہ ایػی ِء ًبمًBalochi Storiesجػتہ اًِت۔
اے کتبة ِء حوالہ الًگ ورتھ ڈیوس َء وتی کتبة A Text Book of
ِ Balochiء گڈیِ 1922ء چبپ ِء ایڈیػي ِء پیػگبل ِء تہب ضرغوى زاتگ۔
هیجرهوکلرہن هکراًی ثلوچی ِء ضراکبرکٌت کہ اے زرگت َء آئی
Grammar of the Balochi
ِء کتبثے اضت اًِت کہ آئی ِء ًبم
)ِ Language(Makrani Balochiء ًبم اًِت کہ اے کتبة َ 1877ء چبپ
ثیت اے کتبة َء هحوس ثیگ ثیگل ثلوچی َء رجبًک کٌت۔ اے کتبة ایچ
ایص کٌگ لٌسى ِء ًیوگ َء چہ چبپ ُء غٌگ کٌگ ثیت۔
آثلوچی زثبى ِء ثبثت َء ُگػیت کہ ثلوچی کوہٌیں فبرضی اًِت کہ
اًگت وتبراثرجبٍ زاغتگے۔ ثلوچی َء وتی کوہٌیں تواراضت اًت ُء اے
اولڈاوضتب ِء تہب’’غ‘‘ ِء توارًیطت اًِت
پہلوی ِء ثروثر ِء زثبًے۔ آئی ِء ِرز َء
ِ
ثلے اِزا کہ اے تواراَضت اًت اے’’غ‘‘ ُء’’گ‘‘ ِء هیبًی توارے۔ آگػیت
کہ اے ثلوچی ِء ضطٹرلیٌگویج اًِت ثلے اے هیسی زثبًے آگػیت کہ
کوروظ ِء زهبًگ َء چہ ثلوچی اضت اًِت۔آئی ِء ِرز َء روزراتکی ثلوچی
َء وتی اضل اضٹرکچرزاغتگ ُء ثلوچی کوہٌیں فبرضی اًِت کہ ایػی َء
هکراى َء چہ روزم ُزرتگ۔
هبرضٹي ہن روزراتک زاًتے ثیت کہ آثلوچطتبى زَهگ َء
هکراى َء کئیت ُء آهکراى ِء ثلوچی ِء ضراکبرکٌت کہ آئی ِء اے
کتبة 1888ء َء چبپ ثیت۔ اے کتبة ِء ًبم A Grammmar of
Makrani Balochi Dialectثیت۔
هطٹرای پئیرضي ہن ہوبهرزم اًت کہ آئی َء ثلوچی ِء
هکراًی گبلوار ِء ضراکبرکرتگ ُء چیسے ًجػتہ کرتگ ُء ثوجی َء یک
تبکجٌسے َء چبپ کٌبئیٌتگ۔کہ آئی ِء اے ًجػتبًک  1975ء َء چبپ
ثوتگ۔ اےَ Bambay Branch R.A Societyء چبپ کرتگ۔
الًگ ورتھ ڈیوساولی روزراتک زاًت اًِت کہ آئی َء
ثلوچ ،ثلوچطتبى ُء ثلوچی ِء ضرا ضک ثبزکرتگ۔ الًگ ورتھ ڈیوس ِء
اولی کتبة کہ چبپ ثوتگ آئی ِء ًبم A Text Book of Balochi
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Languageاًِت کہ اے اولی َرًس َء 1891ء  َء چھبپ ثیت پسا 1913ء
َ 1922ء ضپریٹٌڈًٹ
 َء چھبپ زوجلس ِء تہبچھبپ ثیت ُء ضیوی َرًس َء
گورًوٌٹ پریص پٌجبة ِء ًیوگب چہ چھبپ کٌگ ثیت۔ ایػی ِء گڈی چھبپ
ِء تہب گیسی کطّہ ،ثبهرز ،عہسی غبعریُ ،ء ثلوچی اًگلع ڈکػٌری یے
هبى اًت ایػی َء اثیس آئی ِء اولی ثہر گراهراًِت ُء اے کتبة ِء ضرجوی َء
چبر ثہر ِء تہب اًِت۔ گرائور چہ ایٌسگہ ثہراں جتبثٌسات َء زیگ ثوتگ۔
آکتبة ِء پیػگبل َء ًجػتہ کٌت کہ هٌی اے کتبة ِء پٹ ُء پول کٌبى َء
ًجػتہ کٌگ ِء هراز اِز َء ثرطبًیہ ِء فوجیبں ثلوچی زثبى ُء ثلوچ راج ِء ثبثت
َء ضرپسی اًِت کہ آایػی َء ثواى اًَت ُء وتی فوج َء آیگ ِء چکبش َء پبش
ثہ کي اًت۔ ہرهرزم کہ فوج َء آیگ لوٹیت تبں آئی ِء ہبترا اے کتبة ِء
واًگ ُء زرثرگ الوی ثیت۔
اے کتبة ِء ثلوچی ًجػتہ روهي ِء تہب اًِت۔ آئی َء ثلوچی ِء
تواراًی حطبة َء ثلوچی ضیبہگ َء روهي ِء تہب ًجػتہ کرتگ۔ اے کتبة َء
اثیس الًگ ورتھ ڈیوس ِء زوهی کتبة Baloch Raceکہ ثلوچ ُء ثلوچطتبى
ِء ثُي زپتر ِء ثبثت َء اًِت۔آ  ٔ۹ٓ۴ء َء چھبپ ُء غٌگ ثیت۔ ایػی ِء تہب
آثلوچ راج ُء ثلوچطتبى ِء ثُي زپتر ِء ثبثت َء پٹ ُء پول کٌت۔الًگ ورتھ
ڈیوس ِء ضیوی کتبة Popular Poetry of the Balochesاًِت کہ اے
کتبة 1907ء َء چھبپ ثیت۔ ایػی ِء تہب ثلوچی ِء عہسی غبعری اًَت
چتگ ُء ًسآرتگ اَتٌت کہ چھبپ ثٌت۔ الًگ
کہ آئی َء وتی کبر ِء وہساں ِ
ورتھ ڈیوس ِء ضیبھگ جواى ُء واًبک اًِت چیبکہ آئی ِء ضیبھگ ِء ضرا آئی
ِء یک ہوراہے َء کبرہن کرتگ ُء آئی ِء ضیبھگ َء را ضبپ کرتگ اے
رز َء آوتی کتبة ِء تہب ٹی جے ایل هیئر ِء هٌت َء ہن گیپت ُء گػیت کہ
ُزثبى ِء جیڑہبں ٹی جے ایل هیئر َء هٌبرا کوک کرتگ۔
الًگ ورتھ ڈیوس ِء کبرثلوچی عہسی ُء گیسی لجساًک ِء
ہبتراهسًیں کبراًَت۔ثلے آئی ِء کبراًی هراز وتی هرزهبى َء اے ہٌس ِء
لجساًکُ ،زثبى ،ثُي زپتر ُء آیبًی زًسگوازیٌگ ِء راہجٌساًی رز َء ضرپسی
زیگ اًِت زاں آئی َء پس کہ زوهی ثرطبًیہ ِء هرزم وہسے اے ہٌساں کئیت
تبں آایػی َء زین کبرکٌگ ِء ہبترا جیڑاِت ثہ کٌت ُء ایػی َء چہ آیبًی
حبکوی گیػتر هہکن ثہ ثیت ُء زوهی ثرطبًیہ ِء حکوهت َء ہن وتی فوجیبى
َء چوغیں کبراًی کٌگ ِء ضرا ثکػع ُء زاز ہن زاتگ اًَت ُء ایػی َء اثیس
آہبى َء پروهوغي ہن زاتگ۔تبکہ آاے زرگت َء گیػتر پٹ ُء پول ثہ کي اًَت
ُء ہٌس ِء ثبثت َء ضرجوی َء ضرپسی ثہ گراًَت۔ ہوے ِرز َء الًگ ورتھ ڈیوس
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ِء کبرہن اًچیں کبرثوتگ اًَت ثلے هرچی اگبں پہ ثلوچی َء پبئسگ اًَت
زوهی ًیوگب تبواى ِء ہن ضوة ثوتگ اًَت۔
ویلین گبئیگرجرهٌی ِء زثبى زاًتے ثیت کہ آثلوچی زثبى ِء
لجسثلس ِء ضراکبرکٌت کہ آئی ِء کتبة ِء ًبم Etymologie des Biluchi
اًِت ،آئی ِء کبر ِء تہب ثبزیں َرزی ہن اضت اًت۔
گریرضي ِء پوضٹٌگ کلکتہ َء ثیت۔ آوت ثلوچطتبى َء ًہ
رؤت ثلے آچہ الًگ ورتھ ڈیوس ُء هیجر هوکلر ُء ایٌسگراًی زریعہ َء چہ
Linguistic servy of
وتی اے کبر َء ضرجن کٌت۔ آئی ِء کتبة
ِ IndiaءVol.10کہ اے ثلوچی ُء پػتو ِء ثبثت َء اًِت۔ ثلوچی زثبى ِء ضرا
اولی هطتریں کبراگبں الًگ ورتھ ڈیوس ِء ثیت گڈا زوهی هطتریں کبر
گریرضي ئیگ اًِت۔ آئی َء وتی کبر ِء ضرجن کٌگ ِء ہبتراثلوچطتبى ِء
روزراتکی ثلوچی ِء ہبترا چہ الًگ ورتھ ڈیوس ُء روثرکتی ثلوچطتبى ِء
گبلوار ِء ہبترا هیجر هوکلر ِء کبراًی کوک َء وتی کبرضرجن کرتگ۔ آوت
گػیت کہ ڈیوسهٌب اے کبر َء کوک کٌت چیبکہ ڈیوس ِء کوک َء اثیس اے
کبرضرجن ثوت ًہ کرتگ اَت۔آثلوچی زثبى ِء ثبثت َء وتی لیکہ َء زًت کہ
ثلوچی ضکیں کوہٌیں زثبى ئے ُء اے گوں کوہٌیں پبرضی ُء کوہٌیں اویطتب
َء گوں ضک ًسیک اًِت۔ اے ُزثبى پرغت ُء پروظ ِء آهبچ ثٌت ثلے
ثلوچی وتبرا زاریت۔ اے وتی کتبة َء اے ہن پسرائی کٌت کہ فبرش
ثلوچی ِء پرغتگیں زروغن اًِت۔ ثلوچی َء وتی توار زاغتگ اًت ُء فبرضی
َء گبرکرتگ اًَت۔ آئی ِء رز َء ثلوچی ُء فبرضی ِء ًطجت َء وتی هبت ُء
پتبًی توارزاغتگ اًَت۔
اے روزراتک زاًتبں اثیس روزراتک زاًبں ثلوچطتبى ،ثلوچ ،ثلوچی ُء
ثراہوئی زثبى ِء ثبثت َء پٹ ُء پول کرتگ ُء وتی ضفرًبهہ ہن ًجػتہ
کرتگ اًَت کہ اآیبًی تہب Harry De Windtہن یک ضفرًبهے اضت اًت
کہ آئی َء وتی ضفرًبهہ کہ ثلوچطتبى ِء ثبثت َء ًجػتہ کرتگ آئی ِء ًبم A
Ride to India Across Persia and Balochistanاًِت۔ کہ آفبرش
َء زرکیت زین پہ گوازر،پطٌی،ترثت،پٌجگور َء تبں رؤت اًِت ُء وتی اے
ہٌساًی ضفرًبهہ ُء ہٌس ِء جبور،هرزم ،زوز رثیسگ ،هرزهبًی ًٌسگ ُء
ٔٔ۹۸ء  َء چھبپ
پبزآیگ ُء ہٌس ِء ثبثت َء ًجػتہ کٌت۔ آئی ِء کتبة
ثیت۔این اے اضٹیي یک روزراتک زاًتے کہ آئی َء وتی ضفرًبهہ Report
on ArchivelogicaServey ja 1904 to work in the North
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)ًwest Frontier Province and balochistan march 1905جػتہ
کرتگ کہ اے اضل َء یک ضروے رپورٹ ئے کہ ضفرًبهہ ِء زروغن َء
اًِت ایػی ِء تہب آئی َء ثلوچطتبى ِء ثبثت َء ہن ًجػتہ کرتگ اے ہٌس ِء هرزم،
جبورحبل ُء زَهجبًی ثبثت َء ًجػتہ کرتگ۔
هیجرایج جی راورٹی کہ آئی َء َ 1880ء وتی کتبة ًجػتہ کرتگ آہن
چوایٌسگراًی وڈا ثرطبًیہ ِء فوجی ڈی جی ذبى َء اضپیػل ثراًچ ِء
هیجرے ثوتگ۔ آضجی ِء ہٌساں کئیت ضرزاراًی ثبثت َء ًجػتہ کٌت۔ ھوت،
ِرًس،هساری ،لیصراًی ُء ایٌسگہ توٌبًی کطبش ِء ثبثت َء ًجػتہ کٌت۔ آاے
توٌبًی ضرزار ُء آیبًی ضجت ضرزاراًی ثبثت َء ہن ًجػتہ کٌت۔
ایػی َء اثیسپلیئر ِء Un-explored Balochistanہن ایراًی ثلوچطتبى ِء
ثبثت َء اًِت کہ آاوز ِء هرزم ُء آیبًی زًسهبى ِء ثبثت َء ًجػتہ کٌت آئی ِء ِرز َء
ثلوچ ثبپبری لوهے ًہ اًت ُء ًئے کہ ثلوچ َء گوں ًیکراٍ َء ًسیکی اَضت
اًت۔ آوتی ضفر ِء وہساں جبضک ،گوتر ُء جگیي َء رؤت ُء جگیي َء وتی
عیس َء گوازیٌیت ُء پسا زین پہ کرهبى َء رؤت اًِت۔  1877ء َء Sindh
Re-visitedکہ ایػی ِء ًجػتہ کبررچرڈ فراًطیسثورٹي ِء کتبة چبپ ثیت
کہ اے زو والین ِء تہب اًِت۔
چبرلص م یصى ہن ہوب روزراتک زاًتبًی تہب ہواراًِت کہ آئی
ِء پوضٹٌگ اوگبًطتبى َء ثیت ُء آثرطبًیہ ِء ضیبڑی یے ثیت آضوًویبًی َء
چہ زرکئیت ُء زین پہ لالت َء رؤت کہ اوزا چہ اوگبًطتبى َء رؤت ُء وتی
ضفرًبهہ َء ًجػتہ کٌت آئی ِء ضفرًبهہ ِء ًبم A Narrative Jurny to
Afghanistan, Kalat and Balochistanثیت کہ اے 1844ء
ءِ Richard Bently A new Butlington Street londonء
ًیوگ َء چھبپ ُء غٌگ ثیت آوتی ضفر ِء وہساں غپے َء حت َء زاریت ُء
پسالطجیلہ َء جبم ِء هہوبى ثیت۔ آئی ِء اُغتر ِء هہبر َء کٌوک ثبزل ثلوچ ًبهیں
هرزے ثیت۔ آاِزاچہ ذضسار ُء پسا لالت َء رواًتکہ اوزاآلالت ِء ھبکوبًی
ثبثت َء ًجػتہ کٌت ایػی َء اثیس آثلوچبًی ثبثت َء ًجػتہ کٌت۔ثلوچی گػوک
ُء ثراہوئی گػوکبًی زکر َء ہن کٌت۔ آہرهرزم ِء ثبثت َء هعلوهبت گیپت آئی
ِء هطتریں کبر یک زوهی ِء ضرزار ِء ثبثت َء ضرپسی گرگ ُء یکے زوهی
َء را حبل زیگ کہ پالں تئی زژهي اًِت آئی ِء ًیوگب پہریس ثہ کي۔
1948 َء پس کہ ثلوچطتبى َء چہ اًگریسرواًت گڈاایػی َء پسآیبًی
کبرکٌگ ِء راہجٌسثسل ثیت۔ َرًس َء آؤکیں اًگریساے زروغن َء ًیباًَت ثگٌسے
آیبًی اِزاآیگ ِء زروغن ثسل ثیت کہ ایػی ِء ضوة زًیب ِء ثسل ثوتگیں
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جبوراًَت۔ آیبًی کبراِزا یک ھسے َء تبں ضرجن ثٌت۔ پسا جرهي ُء زوهی
لوهبًی هرزم ہن ثلوچطتبى َء کبہٌت ُء ثلوچطتبى،ثلوچ ُء ثلوچی زثبى ِء
ثبثت َء پٹ ُء پول کي اًت کہ اے وہس َء ہن ثلوچطتبى ِء ثبثت َء ہرکص وتی
ُء وتی هلک ُء راج ُء هرازاًی ہبترا کبرہٌت ُء ثلوچطتبى ِء ثبثت َء پٹ ُء
پول کي اًَت۔ ضرجویں روزراتک َء روزراتک غٌبضبًی کبر ُء کرز ِء
تہبثسلی کئیت ُء آپسا روزراتک زاًت ًبں ثگٌسے زگہ ًبهبًی ضرا زاًگ
ثٌت۔
روزراتک زاًت کہ اے زَهگ َء زین زیگ ثوتگ اًَت تبں
آہبں اے ہٌس ِء ثبثت َء ضرپسی گپتگ ُء اِز َء ًػتگیں هہلوک ِء زًس ،جبور،
آیبًی زًسگوازیٌگ ِء وڈ ُء راہجٌس ،کػت ُء کػبری ،غیئر ُء غبعری،کطّہ ُء
زاضتبى ،زہن جٌی ُء ثہبزری ،آیبًی ضلحہ ُء اَزثبة ،آیبًی فوج ُء لػکر،
ھبکوبًی حبکوی ِء وش ُء واک ،ہٌس ِء اڑاًس ُء جٌجبل زیوبآؤرتگ اًَت ُء
پسرا کرتگ اًَت۔ اے ہبترا کبرکٌگ ِء آہبى َء ٹبضک زیگ ُء زین زیگ
ثوتگ اًَت تبکہ زیوتری هػي ِء ہبترا پیع ثٌسی کٌگ ثوت کٌت ُء آہبى َء
ضوثیي کٌگ ِء ہبترا زرائیں اڈ ُء جٌجبل پیطرا چہ گیػیٌگ ثہ ثٌت تبں
هطتریں جیڑہے َء کپگ َء گہترثیت کہ یک هرزهی تبواى ضگگ ثہ ثیت۔
آیبًی کبرروزراتک َء روگ ُء اوز ِء هہلوک ِء
زثبى،زوزهبى،جتبجتبئیں حیبل زاروکیں هرزم ،زوزرثیسگ ُء ًٌسگ ُء
پبزآیگ ِء زرگت َء پٹ ُء پول ثہ کي اًت ُء اے ہٌساں لجضہ کٌگ ُء آہبى
‘‘)
َء وتی زضت َء آرگ ِء ہبترا کبرثہ کي اًَت۔
االضالم،حبفظ،ضیف،تبکسین(،2,اے هرازاًی گرگ ِء ہبتراآہبں ہروڈیں
ضکی ضگ اِتگ اًَت ُء وتی حبکوی ِء ہٌساًی هہکن ُء گیع کٌگ ِء ہبترا
وتی جبى ِء زیبى ثوہگ ًہ چبراِتگ ُء پٹ ُء پول َء زراتکگ اًَت۔ پسایک
اًَچیں وہسے اتکگ کہ اے ہٌسآیبًی زضت َء ثوتگ اًَت۔ آہبں وتی هطتریں
هرازگرگی ثوتگ کہ آہبں اے هطتریں هراز ِء گرگ ِء ہبترا ہروڈیں
زریعہ کبرهرز کرتگ اًَت۔
آسر:
روزراتک زاًت یک پیع ثٌسیے ِء رز َء روزراتک َء زین
زیگ ُء از ِء هہلوک َء چہ ضرپسی گرگ ِء ہبترا زین زیگ ثوتگ اًَت کہ
آہبں وتی اے هراز ِء ضرجن کٌگ ِء ہبترا ہروڈیں رپک ُء ہٌرکبرهرز
کرتگ اًَت۔ آضیبڑ گری ِء ہبترا تکگ اًت ثلے آیبًی زروغن ثبپبری ِء

ًبدیہ بلوچ
ثوتگ کہ ثبپبری ِء ہبترا ہچ ہٌس َء ثٌسظ وڈیں چیس ًہ ثوتگ۔ چیبکہ ہرہٌس ِء
هرزهبں لوٹ اِتگ کہ هئے هبل ُء ازثبًبًی یباوالکبًی زورگ َء ڈًی
هرزم ثیباًَت ُء ایػی َء چہ هبرا هبلی کوک رضیت۔ ثلے روثرکت ِء هراز
زگرثوتگ اًَت ہوے رپک َء چہ اے ہٌساًی تپبضگ ُء اے ہٌساں لجضہ
کٌگ ِء هراز َء وتی پٌسالى َء زیوبثراى َء ًوک َء چہ ًوک تریں پیع ثٌسی
کرتگ اًَت ُء وتی فوج ُء لػکرپسا زین زاتگ اًَت اوزا ًٌسگ ُء وتبراهہکن
کٌگ ِء ہبترا ضرزاراى َء آضراتی زاتگ ُء چہ وتی هرکس َء جتب کرتگ
اًَت۔1839ء  َء ثلوچطتبى ِء ثٌجبٍ لالت ِء ضرااُرظ کٌگ ِء پُػت َء
ًین کرى ِء ضیبڑی گری ُء پیع ثٌسی اًَت کہ ًین کرى َء یک هلکے هہکن
ثیت ثلے آہبں یک اُرغے ِء ہبترا تبں ًین کرى َء جیڑاِتگ ُء پٌسل
ضبزاِتگ ُء گڈی َء اتکگ اًَت ُء اولی اُرظ َء لالت گپتگ ُء ثلوچ ِء
حبکوی ہالش کرتگ۔ ہوے وڈا ضرجویں روزراتک َء آیبًی هراز ہوے
ثوتگ ثلے ًوکیں زورٹیکٌبلوجی ِء زؤراًِت کہ اے زؤر ِء رپک ثسل
ثوتگ اًَت ًوں ٹیکٌبلوجی ِء زریعہ َء زًیب ِء ثبثت َء ضرپسی گرگ ثوہگ
َء اًِت۔ اے زرگت َء روزراتک زاًتی ِء َرًگ ُء زروغن ہن ثسل ثوتگ
اًَت ًوں آیڈوائسریبایرااضٹڈی اضپیػلطٹ،ایکطپرٹ گػگ ثٌت۔ثلے کبر
ہوبوتی حبکوی ِء گیع کٌگ ُء هہکن کٌگ اًِت ُء روچ هروچی َء تبں
آیبًی اے کبرثرجبٍ اًِت۔
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