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Abstract:
Heroism is the expression of those who want to sacrifice
their life and wealth for public safety. The role of heroes were
dicribed in ballads in past.
This research paper highlights the heroism as a social
act of a person. Start from a historical status of a hero in
Balochi literature, where family members and other females of
village life contribute to celebrate an event "Balochi Sermon"
from the birth of a baby, continually this celebration end with
"Balochi Elegy" of a hero.
Moreover, the Balochi Classical Literature from
fourteen to seventeen century, is full of heroic ballads.The
most recognized heroes of this era Mir Chakar Khan Rind, Mir
Gwahram Lashari, Shay Murid, Beburg, JaRo Jalab, Mir
Haibtan, Mir Aali Dagaar, Aadinag Gung, Mir Hammal-eJihand, Mir Hammal Rind, Mir Shahdad and Kiya. Heroeins
of this era was Hani, Mahnaz,Murgo, Sado, Granaz, Mah
Ganj and etc. These are the heroes of war and romance.
There is a popularity in public, the romance heroes of
chakarian era. Thy Sacrifice their life for their beloved. They
fight and resist until they achieve their goals. There is a role of
a romantic hero in the time of war. How they survive with their
lovers. Loves and war existing together in this period.
This research also illustrates the poetries of heroes and their
lovers. Poetries of heroes and their enemies, reason of wars
between tribes and nations. And also review the role of a hero
in war.Mostly refrences will be collecedt from researchers and
ballads of heroes for the judgment of heroesm.

عبدہللا
ثلوچی عہسی ـبعطی ؼطخوی َء ثبهطزاًی توؼیپ ُء ؼبڑا اًِت۔
ثبهطزاًی ِظًس ،آہبًی ـط ُء حطاثیں کبض ُء کطز ،هعى هطزی،ظحن
خٌی،زوز پبہبظی،هہوبى خلّی  ،هیبض زاضی ،ثبہوٹ ِء پہطیعگ ،ثیطگیطی ُء
وطي زوؼتی ِء چیسگ ظاًگ ثیت۔ایفی َء اثیس اے ـبعطی ہط کطزاض وتی
وھس ُء ظهبًگ ِء ضاخی ثبهطزی ِء لوٹ ُء گعضاں ہن پیلو کي اًَت۔آہبًی
ِظًس ِء ثبظیں اًچیں کطز ہن اَؼت اًَت کہ ایؿ ہچ ضًگ َء ـووـگ ُء
ڈالچبض کٌگ ًہ ثیت۔ ہوب لجبئلی ًظبم َء کہ اے ثبهطز ِظًسگ اًَت آ چبگطز
ِء زوزاًی پہطیعگ ہط فطز ِء ؼطا الوی اًِت۔ اے پٹ ُء پول َء ثبهطزاًی ہوب
کطز کہ آہبں ثبهطزی ِء ؼیوؽطاں ؼط کي اًَت ہوب کطز زیوب آضگ ثوتگ
اًَت۔

دوداًی پبطداری)(Protection of the tradations
ہوب ضثیسگی حبؼیتبں زوز گوـگ ثوتگ کہ آ کدبم ہن ثسل ثوتگیں
خبوضاں آؤکیں پسضیچ َء ؼطکٌگ ثوتگ اًَت پہ ہوے ًیت َء کہ گبض ُء
ثیگواٍ هہ ثٌت۔۔۔اے یک تت ئے کہ ایفی َء چہ ہوب ھٌسی هطزهبًی ضاؼتی
ظاًگ ثیت کہ گوں گوؼت َء چٌچو ہوگطًچ ُء ًوکیں زًیب َء چہ چٌچو زوض
اًَت۔زوزهبى زوزاًی اهجبض ِء ہوب ضاؼتیں عکػ اًِت کہ اے ضاؼتیں
هحکوی،ضاخسپتطی پدبض ُء وتی زیوپبًی ،خواًی ُء چہ زوهیبں ختبئی ِء
هبضـت َء زًت)(Graburn, 2018, pp. 6-12۔
زوزاًی پبؼساضی ثلوچ چبگطز َء ہطفطز ِء ظهہ واضی ثیت اے ِضزا
اگبں کدبم یک ًبهساضیں یب ًبهی ایں هطزهے ،کہُسائے ،ؼطکوبـے،
ؼطزاضے ً،واة ئے یب ذبى ئے ثہ ثییت ،آ چہ فطز َء گیؿ زوزاًی
پبہبظگ ِءظهہ واض ثیت۔ًوظزہوی کطى َء ہوب وھس َء ثلوچ ِء زوزاں تبواى
زیگ ثٌسات ثیت وھسے اًگطیع ثبالزؼت اے زَهگ ِء ؼطا پہ ظوض لجضہ
کي اًَت ُء وتی پبئسگبًی حبتطا پٌسل ؼبظی ثٌب کي اًَت۔آ وتی حبکوی ِء
هھکن کٌگ ِء حبتطا ثلوچ ِء ًفؽیبت ِء ؼطپس ثوہگ ِء واؼت َء زوزاًی
تپبغ گطاًَتُ ،ء ایفبى َء پویفکہ تبواى زئیٌت ُء َضز کبضهطظ کي اًَت تبکہ
وتی حبکوی َء هحکن کت ثہ کي اًَت۔آہبں ثلوچ ِء لجبئلی ًظبم ِء ًعوضی
ثٌیبت خوڑ کتگ اًَت ُ ،ء ایفی َء ضا وتی اؼتعوبضی پبئسگبًی ضًگ
زاتگ ُء یک اًچیں ًظبهے زیوب آؤضتگ کہ آ ًہ ایوکب ثلوچ زوزاًی ًبم ِء
ؼطا ثلوچ ِء لوم ِء تجبہی پ ّسض ثوتگ ،ثگٌسے آؼطاتی ،وظیفہ ُء زاز ُء

یک طبلی تبکبٌد 'بلوچظتبًیبت' ،تبک۔  ، 6طبل۔ ،2017بلوچی اکیڈهی،
کوئٹہ
ثکففبں زیوتطا ثلوچ ؼوؼبئٹی ِء زوز ُء ضثیسگبًی خٌبظٍ زضکطتگ (ثعزاض,
 ,1998صفحہ )9۔ ثلوچبًی کوہٌیں زوز کہ اوزا ثلوچ ثبهطزاًی هعى
ـبًی ُء چبگطزی ًعیکیبًی یبت َء ثلوچ وت چے گوـیت اے ثبثت َء
ـبعط ِء اے ـعطاں ثچبضاِت:
"وؾ اِتٌت عہسی
زؤض ثلوچبًی
هدلػ ُء زیواى اَت
اهیطاًی
ًٌِسگ ُء پبز آہَگ
ُهلو ّکبًی
تبة زَیگ ڈالفبًیں
ثَطوتبًی
چ َّکگ ُء چ ّکبؼگ
ِ
ؼگبضاًی
زؼت َخٌَگ ظہط
تیطیں کوبًبًی
ثکفگ اَت ؼُہط ُء
اـطفیبًی
ُزهجگ ُء َؼط ؼیٌَگ
ُگطاًڈاًی
گیؿ تط پہ تبلیبں
اهیطاًی
ًوؾ اِتبں وضًبہبں زل
ُء خبًی"
(زـتی ج .م( ,.اولی
خلس) ,2017صفحہ
)17
ثلوچ ِء چبگطزی ِظًسهبى هبں ثلوچی عہسی ـبعطی َء ؼطخوی َء ثلوچ ِء
ثبهطزاں چپ ُء چبگطز کٌت،ثلوچ ثبهطز ضاخی زوزاًی پبؼساضی ِء
هؽتطیں چیسگ ُء ًفبًی ثوتگ اًَت۔چبکطی زوض ثلوچ زوز ُء ضثیسگبًی

عبدہللا
پبؼساضی ِء چیسگیں زؤضے ظاًگ ثیت۔ہوے زؤض ِءعہسی ـبعطی َء ثلوچ
ثبهطزاًی کطز پہ زوزاًی پبؼساضی َء زیوب کبہٌت ،ثلے زوهی ًیوگ َء
زوزاًی تبواى زیگ ِء ویالں ہن ثلوچ ثبهطزاًی زؼت هبى ثوتگ۔
"چہ اے وہد َء دطت کپتگیں ػبعزی َء ودی بیت کہ بلوچی
سًدهبى َء ربیدگ و تودّى ِء جبوراى َء هٌّگ بٌب کزتگٌت۔کغ ُء
گور ِء سًدی جبوراًی توٌی بلوچبى َء وتی ًیوگ َء هتوجہ
کٌگ ػزوع کزتگت۔۔۔۔۔بلوچ کوہٌیں ػبعزی ِء هظتزیں جواًی
ایغ اًِت کہ وتی وہد ُء سًدی جبوراًی عکبص بوتہ۔۔۔۔توٌی
کظت ُء کیٌگبں بلوچی اقدار ُء گوًبپبں ہن تبهور کزتہ۔"
(جوبلدیٌی ,2010 ,صفحہ )39-37

چبکط ثبهطزے کہ یک عہسے ِء ًبم َء ظاًگ ثیت۔چبکط َء چہ پیؿ
،ضًس ُء الـبض ِء کٹوبًی ھواضی َء زگہ چل لجیلہ
آئی ِء پت هیط ـیہک ِضًس ِ
آًی ؼطوک اَت۔آ هبں هکطاى َء گطاى زین پہ ؼیجی ُء ڈھبڈض ِء چطاگدبہبں
ؼط ثٌت۔ اوزا وتی ثٌُدل خوڑ کي اًَت ،ثلے لہتیں وھساں پس زوزاًی
پبؼساضی ًہ کٌگ ِء ؼجت َء ِضًس ُء الـبض ِء هیبى َء اڑ ُء خٌدبل وزی ثٌت
کہ اے ُکفت ُء حوى ِء ضًگ َء زیوب کبہٌت ۔
ثلوچی عہسی ـبعطی َء چبکطچہ هبت ِء ًیوگ َء کن ظاتی ِء
ـگبى خٌئگ ثیت ،ثلے ثلوچ چبگطز َء هطزیں آزم ِء کوتطیں ُکٹوساًبں
ؼبًگ کٌگ عیت ًہ ثوتگ۔ لجیلہ آًی تہب ثبظیں هطزهے اے ؼبًگ ِء ًہ
هٌوک ثیت ثلے ـیہک گفیت کہ هي وتی لول پوضا کتگ۔ہوے ؼجت
ثیت کہ َضًس َء ًوزثٌسگ ُء آزگہ ضاخبًی کوبؾ چبکط ِء ؼطزاضی َء وؾ ًہ
ثٌت ُء زوهی ًیوگ َء گوہطام َءوتی ؼطزاض خوڑ کٌٌت۔ چہ ہوسا ثلوچبًی
یکوئی ثعاں "وحست" ہالغ ثیت ُء ثؽتگیں ضاج زوهؽتطیں ثہطاں ثہط
ثٌت (ـبز فُ , .زضج ,2003 ,صفحہ  )41۔ چہ ہوسازلگطاًی ثٌسات
ثٌت۔ضوایتبًی ِضزا اے زلگطاًی زین َء گوں ؼی ؼبل ِء خٌگ َء زئیٌت کہ
اوزا ہعاضاًی کؽبغ َء هطزم ُکفگ ثٌت۔
هیطچبکطضًس ِء گوں هیطگہطام الـبضی َء خٌگ ِء یک ؼجت ئے
ِ
ہوے گوـگ ثیت کہ گہطام َء زوزاًی پبؼساضی ًہ کطتگ۔چبکط ِء ثبہوٹ
گوہط َء گوں گوہطام ِء هطزهبں ًبـطیي کطتگ ،پویفکہ چبکط َء تبں ؼی
ؼبالں خٌگ کٌگ کپتگ (ـبز فُ , .زضج ,2003 ,صفحہ  )44۔
اے خٌگ ِء ثبثت َء ثبظیں ًجفتہ کبضاں وتی وتی لیکہ زیوب
آؤضتگ اًَت۔ ثلے واحس ثعزاض اے خٌگ َء الـبضیبًی ًیوگ َء چہ ثبہوٹ
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ِء تبواى زیگ ِء خٌگ گوـیت آئی ِء ضزا چبکط ُء گوہطام ہطزوئیٌبں اے
خٌگ پہ ثلوچ زوزاًی پہطیعگ ِء حبتطا کتگ ،ثلے اؼل َء اے زوزاًی
پہطیعگ ِء ًبں ثگٌسے زوزاًی پبزهبل کٌگ ِء خٌگ ثوتگ۔اے ؼی ؼبلی
خٌگ ِء شهہ واضهیط چبکط ُء هیط گوہطام زوئیي ثلوچ ضاخسپتط ِء ہوب خٌگی
ثبهطز اًَت کہ آہبں ثلوچی زوزاًی پبؼساضی ُء ضاہجٌساًی حبتطا یکوئی ؼی
ؼبل َء تبں خٌگ کطتگ تبں وھسیکہ ؼجی ُء ڈھبڈض ِء هیساى ُء کوٍ ثلوچ
هہلوک ِء حوى َء گوں ؼُہط ثوتگ اًَت۔ ہطزوئیں ثلوچی زوزاں لگتوبل
کٌگ َء ثوتگ اًَت۔آ ہوبضاہجٌس ُء زوزاًی حبتطا خٌگ کٌگ َء ثوتگ اًَت
ضاؼتی َء آ ہوے ضاہجٌس ُء زوزاں پبزهبل کٌگ َء ثوتگ اًت ،ہوب زوز ُء
(ثعزاض,
ضاہجٌس کہ آہبًی حبتطا ہط زوئیٌبں ؼوگٌس ُء لؽن واضتگ اَتٌت
 ,1998صفحہ )14-13۔
لوالًی پبؼساضی ِء ویل ہن ثلوچ چبگطز َء زوزاًی پبؼساضی ِء ثہط
ظاًگ ثٌت۔ اے زضگت َء ثلوچ ثبهطزاں کہ آہبًی تہب چبکط ِضًس ،هیطاى
ِضًس ،خبڑو خلت،ـے ُهطیس لول کي اًَت ُء وتی لوالًی پبؼساضی َء ہن کي
اًَت  ،اے ِضزا ـے ُهطیس َء لول ِء پبؼساضی ًہ کٌگ ِء ؼجت َء چہ وتی
زـتبض َء ہالغ ثوھگ ُء تبں ؼی ؼبالں زضاًڈیہہ ثوھگ کپیت (ـبز ف, .
هیطاث ,2016 ,صفحہ  )104۔
ثلوچ چبگطز َء وتی ہؽتی ِء ثطخبٍ زاضگ ِء حبتطا اے الوی ثیت کہ
چبگطز ِء زوز ُء ضاہجٌساًی پبؼساضی کٌگ ثہ ثیت۔اگبں کؽے چبگطز ِء
زوز ُء ضاہجٌساًی پبؼساضی َء کت ًہ کٌت تبں آ ہچ پین َء ثلوچ چبگطز َء ًفت
ًہ کٌت۔
"قدین بلوچ طوبج ایک ایظے هبحول اور هعبػزے کی داطتبى
ہے،جہبں سًدگی کے اصول و ضوابط ،روایبت و اقدار اور رطوم و
رواج کی ًگہببًی و پبطپبًی ایک ایظب قزض ہے جظے چکبئے
بغیز کوئی بھی فزد یب گزوٍ اص هعبػزٍ هیں سًدٍ رہٌے کب تصور
ًہیں کزطکتب کیو ًکہ اص هعبػزٍ هیں رہٌے کے لیے ضزوری
ہے کہ ہز ایک اى روایبت و اقدار کی ًہ صزف پبطببًی کزے بلکہ
اص هعیبر پز پورا اتزًے کے لئے خود کو اص کب اہل بھی ثببت
کزے ،جض پز اص هعبػزٍ کی تہذیبی اور طوبجی عوبرت اطتوار
ہے۔ وگزًہ اطے اص هعبػزٍ هیں رہٌے کب کوئی حق ًہیں۔"
(بشدار ,1998 ,صفحہ )17

عبدہللا
چبگطز ِء زوزاًی پبؼساضی ِء حبتطاثلوچ ثبهطز وتی لول ُء ُظثبى َء
چہ پفت َء ًہ کٌعاِتگ اًَت۔ زوزاًی پبؼساضی کٌگ ِء حبتطا ؼبالًی ؼبل
خٌگ کطتگ ۔ لول ُء ُظثبى َءچہ پُفت َء ًہ کٌعگ َء اثیس زگہ چیع ے
اےہن زیوب اتکگ ،کہ ہوب خبہبں گیؿ تبواى ِء تُطغ اًِت،پسا ہن ثلوچ ِء
ثبهطز َءہوب کوضچبت َء زؤض کطتگ۔وھسے خبوض تبواى ِء ًیوگ َء ضوگ َء
ثوتگبں گڈا زوزاًی تہب ثسلی ُء گہتطی آضگ ُء تبواًبں چہ ضکھگ ِء ثسل
خٌگ کطتگ۔اے چیع َء تپبکی ُء یکدبہی تبواى زاتگ۔ وھسے تپبکی ُء
یکدبہی تبواى ثبض ثیت تبں زوز گیؿ اثط هٌس ثٌت ۔ پسا ہن ثلوچ چبگطز َء
زوزاًی پبؼساضی ثعاں کہ خوڑ ثوتگیں چبگطزی لبًوز ُء ضاہجٌساًی
پبؼساضی کٌگ ِء یک هھکویں ضاخسپتطے اؼت کہ اے گوں ؼُہطیں
حوًبں ـوزگ ثوتگ۔

هہوبى جلّی )(Hospitality

هہوبى خلّی یب هہوبًساضی ؼطخویں زًیب َء یک هیبى اؼتوبًی زوزے
ظاًگ ثیت ُء اے ہ ُوک ضاج ِء تہب اَؼت اًِت۔ هہوبى ِء ـطپ ُء ععت
کٌگ یک فطض ئے ظاًگ ثیت ،اے چبگطزی زیوطوی ِء هبًعهبى ظاًگ
ثیت۔ هطوچبں ایفویبى اؼتوبًی تک َء ؼیل ُء ؼواز ثعاں کہ ٹوئطاِظم ِء
زیوطوی ِء هؽتطیں ظضیعہ ظاًگ ثیت۔ هہوبى خلّی ٹوئطاِظم ِء خواى تطیں
ثہطے کہ ایفی َء چہ ؼیل ُء ؼواز ِء تک َء خواًیں ضًگے َء زیوطوی
ضؼیت)(Krajnović& Ušumović, 2006, p. 854۔
ثلوچ چبگطز َء اگبں یک هطزے ِء تواًبئی ُء آئی ِء ثبهطزی چبضگ
ثیت گڈا آئی ِء تہب کوبًساضی ،ظہطگ،هیبضخلی ُء ثہبزضی ِء ہوطائی َء
هہوبًساضی ہن گوى اًِت۔آئی ِء زل ُء ظہطگ آئی ِء خواى هطزی ِء کیلو
اًَت۔چبگطز َء اےثب هطزی ِء چیسگ ظاًگ ثٌت۔
"بلوچی دود ُء ربیدگ ِء یک بہزے هہوبى جلّی اًِت۔بلوچ پہ وتی
هہوبى داری َء هشى پہز بٌداًَت۔بلوچبًی ہلک َء یک درآهدے کیت
پیظز َء اگں آئی َء چورٍ یے یب جٌوساهے گٌدیت گڈا بشاں ہوبئی ِء
هہوبى اًِت هٌع ًہ اًِت جٌوسام ِء گداى ِء دپ ِء ًٌدوکیں هہوبى َء
ہلک ِء کوبع پبد بکٌت ُء وتی لوگ ِء دپ َء بزت بہ کٌت" (دػتی
ک ,2015 , .صفحہ )36۔

هہوبى زاضی ثلوچ چبگطز َء چو ایٌسگہ چبگطزاًی وڈا خواًیں
اضظـت ئے زاضیت ۔اے یک زوزے ُء ہطثلوچ ِء حبتطا یک وام ئے۔اے
وام ِء زیگ ہط ثلوچ ِء ؼطا فطض اًِت اگبں آ اے کطز َء پیلو کت ًہ کٌت

یک طبلی تبکبٌد 'بلوچظتبًیبت' ،تبک۔  ، 6طبل۔ ،2017بلوچی اکیڈهی،
کوئٹہ
تبں چبگطزی زوز آئی َء وتی تہب ہچ ضًگ َء ؼگ اِت ًہ کي اًَت۔ثلوچی
عہسی ـبعطی َء ثلوچ ِء هہوبًساضی ِء ہوب زَض َوض کہ گٌسگ َء کبہٌت تبں
هطوچیگیں زوض َء ایفبًی زَض َوض ًہ ضؼیت۔ آ وھس ِء خٌگ ُء هڑ وتی خبٍ َء
ثلے هہوبى خلّی ِء زوز ہن کػ َء ًہ پطوـتگ اًَت۔ چوـکہ اےـئیط ِءثٌساں
ثہ چبضاِت کہ چبکط ِء زؼت َء پطوؾ واضتگیں گوہطام ضؤت چبکط ِء گوہبض
َظتک اوهط ءًوھبى ِء ثبہوٹ ثیت کہ اوزا آ گوہطام ُء الـبضیبًی چے
ضًگ َء هہوبًی َء کٌت۔
(گوہطام)
"اوهط چبکط ِء
ُگہبض َظتک ئے
ِضًس ِء تیگ خٌیں
ؼبلوًک ئے
ہَپت پُفت َء ثلوچ ِء ذبى
ئے
ُگوطاٍ ُء زلیط ُء خواى
ئے
ّ
ِضًس ِء پَلو َء زاضوک ئے
گوض تو اَتکگبں ثبہوٹی
ثبہوٹبں تئی پیطاًی
(اوهط)
ثبہوٹ اِت هٌی پیطاًی
وہسی ظہن خٌیں هیطاًی
ثبہوٹ اِت هٌی هصطی
ِء
ہَپت َؽس ثُع َگل ُء ہَفت َؽس
هیؿ
َگٌ ِسین ُزضـتگیں َؼس
گوالَگ
گوکبى گوہتگیں کبئیگط

عبدہللا
زاتبں اُو َهط َء گوہطام َء
هہوبًی کتبں پہ الـبض َء
ُکفتٌت ئے ُزضہب ـپفبم
َء"
(ـبز ف , .هیطاث,
 ,2016صفحہ )63۔
اوهط کہ ِضًساًی تیگ خٌیں ؼبلوًک اًِت ثلے پسا ہن ِضًساًی
زؼتبں پطوؾ واضتگیں گہطام ِء پہ ثلوچی هڑاٍ ُء ـبى هہوبى خلّی َء کٌت
ُء ایفی َءپسوھسے چبکط ُء گہطام کہ پسا خٌگ کي اًَتً ،وھبى الـبضیبًی
ہوطاٍ ثیت کہ چبکط َء ؼک ثبظ تبواى زیٌت ُء چبکط پسا اے الئك ًہ ثیت
کہ گوں الـبض َء خٌگ ثہ کٌت،ضًسا آ چہ افغبى ِء کوک َءگوں الـبض َء
ُگڈی خٌگ َء کٌت۔
ثلوچ ِء ضاخسپتط َء کؽبًیں چُک َء پہ ہن ہوے اُهیت ُء واہفت
زاضگ ثیت کہ آ هعى ثیت ُء وتی هہوبًبًی چبض ُء گساض َء کٌت۔ ثلوچ ِء
چبگطز َء ثوزًبکیں چُک ہوبئی َء گوـگ ثیت کہ آوتی پت ُء هبت ِء پدی
َء هہوبًبًی چبض ُء گساض َء کٌت۔چُک َء ہن چہ زضکؽبًی َء هہوبى خلّی ِء
ؼوج ُء ؼط کٌگ ثیت چیب کہ چُک وھسے هعى ثیت گڈا آ وتی هہوبًبًی
چبض ُء گساض َء ُکت ثہ کٌت۔یک ھٌسے ِء هبت ئے وتی کؽبًیں خٌک َء چو
لولی زًت۔
"هہگوًگ هٌی کبڑے ثیت
ُکل ئے چہ هي َء گؽتب ثیت
وتی ثطاتبًی ذیبل ئے گوض
ثیت
ضوچے صس ًفط ـوًبئیت
ًیوطوچ َء ًعًکیں هیفبں"
(زـتی ک ,2015 , .صفحہ
)37
ثلوچ وتی هہوبى خلّی ِء زوز ِء ؼطا پہط ثٌساِیت،ثلوچ چبگطز َء
هعى هہوبًساض ثبهطزے ظاًگ ثیت،ہطلوگ َء آئی ِء توؼیپ ُء ؼتب ثیت۔آئی
ِء هہوبى خلّی ِء زَض َوض زیگ ثٌت۔ ثلوچ ِء گوضا هہوبى خلّی ِء اے زوز
هطوچی ہن ہوب ضًگ َء اؼت ُء ثطخبٍ اًِت اًچو کہ گوؼتگیں پٌچ ؼسؼبالں
چہ ثطخبٍ ثوتگ۔ ہوے َضًگ َء کہ عہسی ـبعطی َء ایفی ِء زَض َوض ضؼٌت

یک طبلی تبکبٌد 'بلوچظتبًیبت' ،تبک۔  ، 6طبل۔ ،2017بلوچی اکیڈهی،
کوئٹہ
ہوے ضًگ َء هطوچیگیں زؤض َء ثلوچ ِء گوضا خواًیں زضوـوے َء ایفی ِء
زض َوض اؼت اًَت۔ ثلوچ َء اًچو کہ گوؼتگیں زؤض َء وتی هہوبى ِء پبؼساضی
کطتگ ُء هطوچی ہن ہوب ضًگ َء وتی هہوبى ِءهہوبى خلّی َء کٌت ُء آئی َء
وتی هیبض ؼطپس ثیت۔

هیبر جلّی ُء ببہوٹ داری)(Refuge/Protection

هیبضخلّی یب ثبہوٹ زاضی ثلوچ زوزاًی هؽتطیں ثہط اں چہ یکے
ظاًگ ثیت۔ثلوچ ثبہوٹ َء وتی هیبض ؼطپس ثیت۔هیبض َء چہ هطاز ـطپ،
ععتًٌ ،گ ُء ًبهوغ کہ ایفبًی پہطیعگ َء اے ضاج وتی ـبى ظاًت ُء ہچ
وڈیں لطثبًی َء چک ُء پس ًہ ثیت۔ثلوچبًی هہوبى خلّی چہ هعى ظہطگی ُء
هہوبى زاضی َء کن ًہ اًِت۔ثلوچ هیبض َء وتی پوًع ؼطپس ثیت آکہ هیبض ًہ
زاضیت ثعاں وتی پوًع َء ثُطّیت (زـتی ک)2015 , .۔ ثلوچ یک ؼری ،
ثہبزض ُء هعًیں لوم ئے آ وتی ظحن خٌی،لح ُء ًٌگ ،هیبض خلّی ُء ثبہوٹ
زاضی ِء ؼطا هعًیں پہطے ثٌسیت۔ثلوچ ِء ہط ھٌس ِء ازة َء ہوے زوز ُء
ضوایت ھواض ثوتگ اًَت۔ثلوچ ِء ہطلجیلہ ِء ہوے خُہس ثیت کہ چہ زوهی َء
اے زوزاًی پہطیعگ َء زیوب ثہ ثیت۔ ہط تُوي ِء ـبعط َء وتی تُوي ِءخٌگ ُء
هڑ،لح ُء ًٌگ ،زاز ُء زاہفت،ظحن خٌی ،هیبض خلّی ُء ثبہوٹ زاضی ِء ثبثت
َء ـعط گوـتگ اًَت (ذبى ,1971 ,صفحہ )81۔
"آهطز کہ هیبضاں خلٌّت
ًین ضوچبں ًہ وپؽبں ُکالں
یب
هطز هیبضاں هبں چبزض َء
ثٌسًت
ًبهطز هیبضاں هبں ضٍ ؼطاں
ضیچٌت"
(زـتی ک ,2015 , .صفحہ
)38-37
ثلوچی عہسی ـبعطی َء هیبض خلّی ِء اولی هؽتطیں ضوایت گوہط
ئیگ اًِت کہ ایفی ِء ًبم َء ہعاضاًی حؽبة َء ثہبزض ُء توطزیں ثلوچ ثبهطز
حبکبں ھواض کٌگ ثوتگ اًَت۔گوہط ِء ثبہوٹی ِء خیڑٍ َء ؼی ؼبل َء تبں

عبدہللا
ثلوچ وت هبں وت َء گوضخیگ هبں گوضخیگ ثٌت کہ گڈی َءالـبض پطوؾ
وضًت ُء خٌگ ہالغ ثیت ُء ِضًس ُء الـبض ـٌگ ُء ـبًگ ثٌت۔
ثیجگط وھسے گوں لٌسہبض ِء ـبٍ ِء خٌک َء گوں ِضًساًی زژهي
گوہطام ِء گوضا کئیت تبں گہطام آئی َء ًہ ایوکب َء ثبہوٹ کٌت ثگٌسے آئی
ِء هہوبى خلی َء ہن کٌت ُء پطائی َء خٌگ َء پہ ہن تیبض ثیت (هطی ؾ .م,.
ت
 ;2011صبثط غ .ة ,.ثلوچی لوک زاؼتبًیں ;1996 ,لعلجبؾ ,اـبع ِ
زوئن )2010۔
ثلیسی کٹن ِء ؼ ّوی ًبهیں ظالجول ئے ِء هطز ثیطاى ثیت گڈا آ وتی
لوگواخہ ِء ؼطخویں هبالں ،ثُلیسیبًی ثطگ ِء تُطغ َء ،ظوضاِیت ُء کئیت
زوزا ِء ثبہوٹ ثیت۔ تبں وھسے ثلیسی آئی ِء هبالًی ثطگ َء کبہٌت تبں زوزا
گوں آہبں خٌگ کٌت ُءگوں وتی ہوطاہبں ـہیس ثیت ثلے وتی ثبہوٹ ِء
هبالًی پہطیعگ َء پُفت َء ًہ کٌعاِیت (هطی ؾ .م ;2011 ,.ـبز ف, .
هیطاث ;2016 ,صبثط غ .ة ,.ثلوچی لوک زاؼتبًیںBaloch ;1996 ,
)M. S., 2010۔
زوزا ِء هطگ َء پس آئی ِء هبت گوں ًبظیٌک ُء ھبلواں وتی ثچ َء لجط
َء ثبضت۔وتی ثبہوٹ ِء هیبض خلّی َء زوزا وتی ؼط َء ثبئیٌیت ثلے پہ وتی
ثبہوٹ ِء پہطیعگ َء ،ثلوچی ـبى ِء پفت گیدگ َء پُفت َء ًہ
کٌعاِیت۔هطگ َء لجول کٌت ُء خٌگ ِء هیساى َء پہ هطزی ؼبٍ َء زًت۔آئی ِء
هطگ َء پس آئی ِء ثطات ثبالچ کہ کؽبى ثیت ،آ وتی ثطات ِء ثیط گطگ ِء
لول َء کٌت ُء اے لول َء ؼطخن ہن کٌت۔

بیزگیزی)(Revenge

ثیطگیطی ِء زوز ثبظ کوہٌیں زوزے ُء اے کن ُء گیؿ ہ ُوک ضاج ِء تہب
اؼت ثیت۔ثیطگیطی ِء لجع َء چہ پسض اًِت کہ ایفی ِء هعٌب ثیط ِء گطگ ،ثسلہ ِء
گطگ اًِت ،ثعاں کہ یک َضزی یے یب تبواى ئے کہ آئی ِء پُط کٌگ ِء حبتطا
گبهگیح ئے ظوضگ ثہ ثیت آ ثیطگوـگ ثیت۔کتگیں َضزی ِء پس کطز ثیط
گوـگ ثیت،اًگلیؿ َء ایفی َء  Revengeگوـٌت ُء کوہٌیں اًگلیؿ ُء
فطًچ َء  Revencherگوـگ ثیت،لیٹیي ایفی َء  Revindicareگوـٌت۔
)(Oxford Dictictionaries, 2018
زًیب ِء ضاخسپتط َء کوہٌیں ـبعطی َء ثیطگیطی ثٌُیبتی ـئے ظاًگ
ثیت،عوهط ِء ،The Iliadاؼٹیفي کٌگ ِء ،Carrieویلین ـیکؽپیئط ِء
The
،Hamletچبضلػ پوضٹیػ ِء  ،True Gritویلین گولڈهیي ِء

یک طبلی تبکبٌد 'بلوچظتبًیبت' ،تبک۔  ، 6طبل۔ ،2017بلوچی اکیڈهی،
کوئٹہ
 ،Princess Brideفطیٌک هیلط ِء Sin City: The Hard Goodbye
یب ایٌسگہ ـبعطیبں ثیطگیطی ثٌیبتی چیعاًِت ) (Ferreira, 2013۔ہوے وڈا
ثلوچ ِء عہسی ـبعطی ِء ثٌُیبتی چیعاں چہ یکے ثیطگیطی اًِت۔
ثلوچی عہسی ـبعطی ِءثطاٍ ُء ظیجبئی ثیطگیطی اًِت،ایفی ِء
ثٌُیبت ہن ثیطگیطی ِء ؼط َء اًِت ُء ہوے ثیطگیطی اًِت کہ ثلوچی عہسی
ـبعطی َء وتب ظًسگ زاـگ۔ثلوچ ِء گوضا ثیطگیطی تہٌب ُکفگ ُء زوض زیگ
ًہ اًِت ثگٌسے هہط ِء ثسل هہط اًِت ،خٌگ ِء ثسل خٌگ اًِت،ثلوچ ِء گوضا
یک تطهپے آپ ِء ثسل ؼس ؼبل وفب اًِت،ہوے وڈا آئی ِء ثیط ہن زوؼس ؼبل
َء چو لؽہیں آہوگ َء زو زًتبى اًِت (ثعزاض)1998 ,۔
"ثیط ثلوچبًی تبں زوؼس
ؼبل َء
لؽہیں آہوًت زوزًتبًیں
ؼٌگ اگبں چبتبًی ثُي َء
ضیع اًَت
کیٌگ چہ هطزاًی زل َء
کٌع اًَت"
(ثعزاض ,1998 ,صفحہ
)22
ثلوچ ًہ ایوکب چہ پبًعزہوی کطى َء ثیطگیطثوتگ ثگٌسے زًیب ِء
ضاخسپتط ہن آئی ِء ثیطگیطیں ثبهطزی ُء ًہ تُطؼی َء وتی تہب خبگہ زًت
فبضؼی ِء ـبعط اثوالمبؼن فطزوؼی وتی ـبہٌبهہ ِء تہب ثلوچ ِء ؼطهچبضی ِء
کؽہبں ًجفتہ کٌت چوکہ:
"ؼپبھؿ ظ گطزاى کوچ و
ثلوچ
ؼگبلیسٍ خٌگ و ثطآوضزٍ
ذوچ
کؽی زضخھبى پُفت ایفبں
ًسیس
ثطھٌہ یک اًگفت ایفبى
ًسیس"

عبدہللا
(فطزوؼی ,2013 ,صفحہ
)482۔
ثلوچ وتی ثیط َء کسی ہن ثے حبل ًہ ثیت ُء ًئے کہ آ وتی ثیط َء چہ
پُفت کٌع اِیت،اگبں ثیط ہوب وھس ُء ہوب ؼبعت َء گپت ًہ کت گڈا تبں پُفتبں
ہوے چیع ِء ُکہت ُء اضهبى ثیت کہ هئے پیطیٌبں وتی ثیط پطچب ًہ
گپتگ۔ثیطگیطی ثلوچبًی َضثیسگ ِء ثہط اًِت:
"ثیطگوں لگوض َء ثبت
لگوض ہوے هلک َء ثبت"
,2015
(زـتی ک, .
صفحہ )38۔
ثلوچی عہسی ـبعطی َء ثیطگیطی ِء زو هعًیں والعہ اؼت
اًَت۔ایفبں چہ یکے عبلی ڈگبض ِء چُکبًی اًِت کہ پت ِء ثیط ِء ِگطگ َء
الًک ثٌساں۔زوهی هؽتطیں زاؼتبى ثبالچ گوضگیح ئیگ اًِت کہ آ ثلوچی
عہسی ـبعطی َء "ثبالچ ثیطگیط " ِء ًبم َءظاًگ ثیت۔ثبالچ وتی ثطات زوزا
ِء ثیط َء چہ ثلیسیبں گیپت کہ ثلیسی آئی ِء ثطات َء ًبحك َء ـہیس کي
اًَت۔زوهی عبلی ڈگبض ِء ثچ وتی پت ِء ثیط َء چہ چبکط کولواہی َء گط اًَت
کہ چبکط َء آہبًی پت پیطی خبگہ َء کن ـطپ کطتگ اَت۔

وطي دوطتی )(Patriotism

ثلوچی عہسی ـبعطی ِءاے زؤض َء لوم زوؼتی ُء زوزاًی پبؼساضی
ِء ضوایت وا ؼک ثبظ اًَت ثلے گوں ڈیہہ َء هہط ُء خٌگ ِء ثبثت َء ـعط
ثبظ کن اًِت۔ح ّول خیئٌس اے پڈ َء یکیں ثبهطز اًِت ،ح ّول َء اثیس زگہ چُفیں
ؼطے ِء ثبثت َء عہسی ـبعطی َءاے وڈیں توؼیپ زؼت ًہ کپیت۔ ضاخسپتط
َء حول ِء ًبهساضی ِء ؼجت گوں زضی هطزهبں خٌگ کٌگ ُء وتی ڈیہہ َء
ضکیٌگ اًِت (ثلوچ)2006 ,۔
1505ء َء ؼطخویں پطـیئي گلف ؼیبؼی ُء اًتظبهی خیڑہبًی آهبچ
(Alfonso de
ثیتِ ،ظض َء ُڈھٌگی ِء حالپ الفوًؽو زی الجموضضک
)Albuquerqueهکطاى ِء تیبة َء وتی ثبپبضی پبئسگبًی حبتطا ِظضی
ُڈھٌگبں ؼبپ کٌگ ِء حبتطا اُضؾ کٌت۔پطتگیعی 1581ء َء تیع،پؽٌیُ ،ء
کلوت َء اضؾ کي اًَت ُء اے زَهگبں تجبٍ کي اًَت،ایفی َء پس ح ّول کلوتی
گوں وتی ثبهطزاں پُطتگیعیبًی حالپ َء خٌگ ِء تیبضی کٌت۔زوؼبل َء پس

یک طبلی تبکبٌد 'بلوچظتبًیبت' ،تبک۔  ، 6طبل۔ ،2017بلوچی اکیڈهی،
کوئٹہ
پطتگیعی پسا پؽٌی ِء ؼطا اُضؾ کي اًَت ثلے هکطاى ِء هلک حبکن
پُطتگیعیبں پطوؾ زیبں ) (Al-Qasimi, 1988۔
پؽٌی ُء گوازض ِء ہلک ُء هیتگبں هبًساضگ َء پسحول خیئٌس چوکہ
ہوے ھٌس ِء ؼطزاض ثیت ُء آ یک هعًیں خٌگی ثوخیگ ئے ٹہیٌیت کہ آئی
ِء ًبم "ـبگ" ثیت،گوں ہویفی َء حول گوں پطتگیعیبں خٌگ کٌت ُء آہبں
پطوؾ زًت۔آہبًی ثبظیں ثوخیگ ُء یک ٹوپے حول ِء زؼت َء کبہٌت کہ
اے گوازض َء پہ ًفبًی ایط ثوتگ اًَت۔اے پطوؾ وضگ َء پسآ ثلوچؽتبى ِء
تیبة زپبں ًیب اًَت (ـبز ف , .هیطاثً ;2016 ,صیط گ .خ ,.ثلوچؽتبى
کی کہبًی ـبعطوں کی ظثبًی)2005 ,۔
"تبں ثوجوض َء حس ء ثوـہط ِء
ثٌسض َء
کطتگ اَت آظات آ هعى ًبهیں
هہتط َء
حول ء خیئٌس َء گوں الًک ِء
الوبؼیں ظہجط َء"
,2016
(ـبز ف , .هیطاث,
صفحہ )150
پطتگیعیبًی پطوؾ وضگ َء پس اے ھٌس ِء هطزم پسا وتی ھٌس ُء
خبہبں ضوًت ُء لوگ ُء خبگہ ثٌس اًَت ُء پہ ؼوزاگطی ِء حبتطا عسى،
ثصطٍ ُء افطیمی ثٌسًبں ضو آ کٌٌت کہ اے ؼطخویں ھٌس ِء چبض ُء زلگوؾ
حول ِء زؼت َء ثیت (ـبز ف , .هیطاث)2016 ,۔
حول چوکہ ثلوچ ضاخسپتط ِء یک هعًیں ثبهطزے ۔ ضاخسپتط ًویػ
آئی َء هبتیں وطي ِء زیوپبى گوـٌت ُء ڈًی اُضـکبضاًی حالپ َء وطي ِء
زیوپبًی َء ـہیس ثوتگیں ثبهطزے هي اًَت،ڈًی ًجفتہ کبض حول خیئٌس َء
اگبں ِظضی ُڈًگ ئے گوـٌت گڈاثلوچ ًجفتہ کبض ہن پطتگیعیبں ِظضی ُڈًگ
گوـٌت۔ ثلوچ ضاخسپتط ًویػ ئے ِء اے ؼطـوى َء ثہ چبضاِت:
"غبلجب ً پٌسضھویں صسی کب ظهبًہ تھب کہ خت ثحط ہٌس اوض
ذلیح فبضغ هیں پطتگیعی ثحطی لعالوں کی خٌگی
کفتیبں لوٹ هبض کے لئے ثبزثبى اُٹھبئے پھطتی تھیں۔اى
فطًگی ثحطی لعالوں ًے ثلوچؽتبى کے ؼبحل پط خیوًی،

عبدہللا
گوازض ،پؽٌی ،اوضهبڑٍ اوض ؼوًویبًی کی ثٌسض گبہوں پط
پے زضپے کئی حولے کئے۔ـہطوں کو لوٹب اوض آگ لگب
کط چلتے ثٌے ،ذلیح فبضغ هیں عطثوں ،ایطاًیوں اوض
ثلوچوں کی تدبضتی کفتیبں اى کے ہتھے چڑھ چکی تھیں
اوض کئی ؼبحلی ثؽتیبں کئی ثبض اى کی لوٹ هبض اوض
(ًصیط گ .خ,.
غبضت گطیوں کی ًصض ہوچکی تھی
ثلوچؽتبى کی کہبًی ـبعطوں کی ظثبًی ,2005 ,صفحہ
)303-302۔
ُ
ثُطظ َء ڈًی ًجفتہ کبض المبؼوی ِء ِضز اے زَهگ َء ِظضی ڈًگ ثوتگ
اًَت ُء آہبں پطتگیعیبًی ثبپبضی الًچ پُل اتگ اًَت ثلے گل ذبى ًصیط
گوـیت کہ ِظضی ُڈًگ پطتگیعی ثوتگ اًَت کہ آہبں ثلوچبًی ہلک
ؼوتکگ اًَت ُء پُلوبل کتگ اًَت۔ ازا یک گپ ئے گیفیٌگ الوی اًِت ُء
اے ضاخسپتط ِء هي اِتگیں گپ ئے کہ پطتگیعی چوًبہب لجضہ گیط
ثوتگ اًَتُ ،ء اے ھٌساًی لجضہ کٌگ ُء وتی ثبپبض َء زیوب ثطگ ِء حبتطا
اتکگ اًَت ،وھسے اگبں ثلوچبں هعاحوت کتگ گڈا ایفی ِء هطاز آہبًی
وتی هلک ثوتگ۔آ اے ِظض ُء اے ظهیي ِء واخہ ُء هبلک ُء وت زیوپبى
ثوتگ اًَت۔آ چوى ُزظ ثٌت؟۔ پوفکہ ثبئس ہویؿ اًِت کہ ُزظ ہوب گوـگ ثہ
ثٌت کہ آ چہ ڈى َء اتکگ اًت ُء اے هلک ِءلجضہ کٌگ ِء َضًس پساں ثوتگ
اًَت۔
حول ِء ثبثت َء گوـگ ثیت کہ آ اے ھٌس ِء هؽتطیں ؼطزاض ثوتگ
ُء وھسے پطتگیعی اے ھٌس ِء ہلک ُء هیتگبں ؼوچ اًَت گڈا حول اے خعم
کٌت ُء پطتگیعیبں پطوؾ زیگ ِء حبتطا تیبضی کٌت۔ حول خٌگ َء پطوؾ
زًت کہ اے خٌگ ِء یبتگبض اًگت َء گوازض َء اِیط اًَت۔پطوؾ َء پس فطًگی
هیط حول َء گوں صلح کي اًَتُ ،ء ازا یک عہس ًبهہ ئے ہن ثیت کہ ایفی
ِء ِضزا فطًگی لعاق پسا ثلوچؽتبى ِء تیبة َء لوٹ ُء پُل َء ًیب اًَت۔گڈا عہس
ًبهہ َء پس فطًگیبًی ہوب هطزم کہ زظگیط ثوتگ اًَت آ یل کٌگ ثٌت۔ایفی
َء پس ثلوچبًی ثبپبضی لبفلہ ذلیح فبضغ،ثحط ھٌس ُء افطیمہ ِء ثٌسًبں ثیس
تُطغ َء ضؤًت ُء تیبة زپ ِء ثبظاض پسا آثبز ثٌت۔ثلے لہتیں ؼبالں پس وھسے
حول گوں وتی الًچ َء ضوگ َء ثیت کہ یک کؽبًیں خٌگے َء پس آ حول َء
زظگیط کي اًَت (ًصیط گ .خ ,.ثلوچؽتبى کی کہبًی ـبعطوں کی ظثبًی,
)2005۔

یک طبلی تبکبٌد 'بلوچظتبًیبت' ،تبک۔  ، 6طبل۔ ،2017بلوچی اکیڈهی،
کوئٹہ
حول ثلوچ چبگطز َء ثبهطزاًی لڑ ِء ؼطا ہوب ًبم اًِت کہ آئی َء گوں
زضی زژهٌبں خٌگ کطتگ ُء وتی ضاج پہبظ اِتگ۔ وتی ؼطڈگبض ُء ِظض ُء
تیبة پہطیع اِتگ اًَت۔ پہ وتی ؼطڈگبض ِء خٌگ َء ـہیس کٌگ
ثوتگ۔ضاخسپتط ِء پٌچ ؼس ؼبالں پس ہن ح ّول ِء ًبم ُء تواض هبں ُکٌڈ ُء
ِکفوضاں کن ًہ ثوتگ۔اے ثبثت َء یک ثلوچ ًجفتہ کبضئے اے ضًگ َء
وتی لیکہ َء زیوب کبضیت:
"ح ّول ثلوچؽتبى کی ایک لبثل فرط تبضیری ـرصیت
گعضی ہے خػ ًے وٍ توبم اوصبف ثسضخہ اتن هوخوز
تھے خو کؽی ثھی ـرص کو لوهی ہیطو کب همبم ثرفتے
ہیں۔ حول کی زلیطی اوض ثے ذوفی ،اؼکی وطي ؼے
هحجت ،اؼکی لوم پطؼتی ،آظازی ؼے حول کی هحجت،
حؽي ؼیطت کیؽبتھ حؽي صوضت و ثبشولی آج تک
ثلوچؽتبى ثھط هیں ضطة الوثل چلی آتی ہے" (صبثط غ.
ة ,.ثلوچی لوک زاؼتبًیں ,1996 ,صفحہ )33۔
وطي ظهیي اًِت ،هبتیں ؼطڈگبض اًِت۔چبکطی زؤض َءپہ وطي ُء
هبتیں ظهیي ِء ًبم َء اگبں کؽے َء وتی خبى لطثبى کطتگ گڈا آ ًبم حول
ئیگ اًِت۔اے زؤض َء عہسی ـبعطی ِء اًسض َء اؼتیں ثبهطزاًی تہب وطي
زوؼتی ِء ِضزا اولی ًبم حول خیئٌس ِء ثیت کہ آئی َء پہ ؼطڈگبض َء وتی
خبى ًسض کطتگ ُء ـہیس ثوتگ۔وطي زوؼتی ِء هؽتطیں چیسگ اًِت۔یکیں
وھس َء ظهیي ُء ِظض ِء زیوپبًی َء کٌگ َء اًِت ،گوں زضی زژهي َء خٌگ َء
اًِت۔گوں زضی زژهي َء وتی ظهیي ِء پبہبظگ ِء حبتطا کولجٌس ٹہیٌگ َء
اًِت۔

آطز:

ثبهطزی ِء ہطپڈا ثلوچؽتبى ِء پُؽّگبں وتی خبى ًسض کطتگ اًَت ُء
تبضید ئے پفت گیتکگ۔ اے تبضید َء ثلوچ َء زوزاًی پبؼساضی ِء ہوب
والعہ پفت گیتکگ اًَت ،آ هطوچی ہن ثلوچؽتبى ِء ہط ُکٌڈ َء یبت کٌگ
ثٌت۔زوزاًی پبؼساضی َء چبکطوتی کوبًساض چکبغ اِتگ اًَت ،آئی ِء
ہطکوبًساض چہ زوهی َء چکبغ ِء پیلو کٌگ َء زیوب ثوتگ۔خعاء ُء ؼعا ِء

عبدہللا
لبًوز ِء ِضزا ـے ُهطیس َء چکبغ َء ثے ؼوثی ِء ؼعا زیگ ثیت۔ آ چہ
کوبًساضاًی لڑ َء زَض کٌگ ثیتُ ،ء ؼی ؼبالں تبں زضاًڈیہی گواظیٌیت۔
هہوبى خلّی ِء اًَچیں هھکویں ضوایت ثٌت ،کہ زژهي وھسے هہوبى
ثیت تبں زژهٌی ہن ثے حبل کٌگ ثٌت۔زژهي ِء اًَچو هہوبى خلّی کٌگ
ثیت کہ اے هہوبى خلّی ِء عہسی ـبعطی َء هطوچی ہن ؼتبء ُء توؼیپ
گٌسگ ثٌت۔هہوبى ِء پہبظگ َء ثلوچ َء وتی خبى ہن ًسض کطتگ۔
هیبض ُء ثبہوٹ ِء زاضگ ثلوچ ِء زوزاًی ثہطےُ ،ء ثبہوٹ ِء پہطیعگ َء
ثلوچ پہ وتب پہط ُء ـبى ئے ؼطپس ثیت۔ ثبہوٹ َء کدبم ہن ضًگ ِء تبواى ،
ثلوچ ِء تبواى اًِت ُء آ ہچ َضًگ َء وتی ثبہوٹ ِء تبواى َء ًہ ّ
ؼگیت ُء پطائی
َء وتی خبى ِء ًسض کٌگ َء ہن پُفت َء ًہ کٌع اِیت۔
ثلوچ ِء گوضا ثیطگیطی ِء ضوایت چہ کوہي ُء کسیوبں اَؼت اًِت۔ ثیط
گطگ ِء ہوب هھکویں ضوایت کہ ثلوچ ِء گوضا اَؼت اًِت ایفی ِء زَض َوض
ؼطخویں زًیب َء کن اًِت۔ ثلوچ ِءگوضاچو ایٌسگہ زوزاًی ہوطائی َء ثیطگیطی
ِء پڈا ؼبالًی ؼبل خٌگ ثطخبٍ ثوتگ اًَت۔ثلوچ َء تبں زین ِء لوت پطوؾ
ًہ زاتگ ُء ًعوض ًہ کطتگ ہوب وھس َء تبں ثلوچ َء خٌگ کطتگ۔
زوزاًی پبؼساضی ،هہوبى زاضی،هیبض ُء ثبہوٹ ِء پہطیعگ ُء پہ آئی
ِء حبتطا وتی خبى ِء ًسضکٌگ ،تبں زوؼس ؼبل َء ثیطچو لؽہیں آہوگ َء
زوزًتبى ثوھگ ِء ہوطائی َء ثلوچ وطي زوؼتی َء ًعوض ثوتگ۔آئی ِء
عہسی ـبعطی َء وطي زوؼتی ِء یکیں هثبل ح ّول خیئٌس ئیگ اًِت۔زگہ
چوـیں ؼطے ًیؽت کہ آئی َء وطي زوؼتی ِء ظہطگ زل َء ثوتگ۔اے ِضزا
ثوت کٌت کہ ثلوچ ثے وطي ثوتگ ُء ثلوچ ِء گوضا لجبئلی ًظبم ثوتگ،
آئی َء لجبئلی ظهیي ُء لجبئل ِء حبتطا خٌگ کطتگ ثلے ؼطخویں َضًگے َء
ھواضیں زضوـن َء وطي ِء حبتطا خٌگ َء عہسی ـبعطی ثے تواض
اًِت۔حول خیئٌس اے ِضزا عہسی ـبعطی ِء ہوب ثبهطز ظاًگ ثیت آئی َء وتی
خبى پہ ِظض ُء ظهیي ِء پہبظگ َء ًسض کطتگ۔
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