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Abstract:
Although M. Hussain Anqa is remembered as an
eminent Baloch poet, political activist and historiographer, he
was also a veteran journalist. In fact, he was one of the
founders of the kind of journalism in Balochistan that widely
reflected the explosive political landscape of the time. Even if
journalism took roots in Balochistan with the arrival of the
Great Britain in 1839, it was transformed from a
predominantly official tool of advertisement to serve local
themes of political resistance and social empowerment by a
handful of Baloch activist-journalists; Anqa was a prominent
figure among them. Coming from a poor family, Anqa used
every ounce of his energy to spread Balcoh demand for selfgovernment and independence to every nook and corner of the
British-Indian Empire. However, Anqa's journalistic
adventures were not limited to political emancipation alone;
they also aimed at preserving and promoting Balochi
language and literature. For instance, his daily and weekly
papers contained poems, stories and prose stuff of different
hues and colours.
Moreover, Anqa also translated and incorporated
literatures of other regional languages such as Urdu and
Bengali in his weekly papers and monthly magazines with the
singular am of spreading the themes of resistance developing
in these regions against the unjust British rule these
miscellaneous pickings included the works of the likes of Iqbal
Tagore and other important thinkers and poets more
importantly Anqa decisively transformed journalism and
broadened its rule to highlight discuss and promoted the
political, social and humanitarian concerns of the Baloch
people. This was, of course, unacceptable to the oppressive
colonial empire; therefore Anqa's publications faced undue
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curbs and bans. Nevertheless, he continued the good work. To
sum, it was due to the indefatigable efforts of M. Hussain Anqa
and some other important characters including Gul Khan
Naseer, Ghous Bux Bizenjo, Yosuf Aziz Magsi not only an
altogether new and empowering form of journalism flourished
in Balochistan, but also the Balochi Language and literature
were preserved unhurt from the ferocious Claws of colonial
power that it was adamant to crush and destroy.

ثلوچظتبى ِء راجذپتز َء طیبطت ثہ ثیت،یبکہ ادوالکبری سثبى
ُءلجشاًک هیزهذوذدظیي عٌمب ہوبًبم اًت کہ سثبى ُء لجشاًک ِء ثبسیں
جہتبں آئی ِء کبر ُء کزد گٌذگ َء کبیٌت آػبعزی ثہ ثیت ،کہ
طیبطت،ادوالکبری ثہ ثیت ،کہ تبریخ ًویظی پہ لجشاًک ُء سثبى ُء
هہلوک ُء راج ِء ھبتزا آئی َء ھزچ ھشهتے کزتگ آچوکوٹوٌٹ رًگے َء
گٌذگ َء کبیٌت۔ آئی کبر ُءھشهتبًی هول ُءهزاد ایوکب آئی ِء راج ِء وػذبلی
ُء سثبى ُء لجشاًک ِء دیوزوئی ثوتگ۔ هزچی واجہ ھشهت ثلوچ راج
ُءسثبى ُء لجشاًک ِء دیوزوئی ِء هبًشهبى اًت۔هیزهذوذدظیي عٌمب ِء راجی
ھشهت آًی دیوبآئی َء را ِسًذاًی کٌگ ثوتگ ثلے آئی َء اے ھشهتبى َء
ہوب وھذ َء هذکویں رًگے َء ثزجبٍ داػتگ داًکہ گوں آئی َء ہوگزًچ
ثوتگ۔
’’عٌمب ًے توبم عوؽ للن کی هؿظوؼی هیں گؿاؼظی۔ اى کی
صسبفت ؼوؾی ؼوٹی کبایكبغؼیعہ تھی خف هیں کوئی تكلكل
ًہیں تھب۔ اى کے اضجبؼات قے ثبؼ ثبؼ ثھبؼی ضوبًتوں کی
طلجی ،پے ظؼپے ثٌعلً،ئے اضجبؼات کے اخؽاء کے
اًتظبهبت،هطصوو قیبقی افکبؼکی پبظال هیں خالوطٌی
اوؼ لیعوثٌعکی صعوثتیں ایكے عواهل تھے خوایک ظوقؽے
کے هتواؾی چل ؼہے تھے۔ هگؽاًہوں ًے اپٌی طؽؾ ضبو
کی صسبفت کواـ ولت تک لبئن ؼکھبخت تک وٍ اـ قے
واثكتہ ؼہے‘‘(ضیبء)12:2006،

ثلوچظتبى ِء تہب چوًبھبادوالکبری چہ اًگزیشاًی سهبًگ َء
ثٌبثوتگَ 1839،ء وھذے اًگزیش ثلوچ طزڈگبر ِء طزا لجضہ کي اًت ،داں
آوتی فبئذگ آًی خبطزا ثلوچظتبى َء ثبسیں دیوزوئی کبرکي اًت ،کہ
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آھبًی ثبسیں کبرپہ ثلوچی سثبى ُء لجشاًک ِء راج ِء ھبتزا فبئذگ
هٌذاًتُ ،ء ثبسیں جبگہبں تبواى ثبراًَت۔ اًگزیش هشًیں هذتے َء جلگ َء
رًذ ثلوچظتبى َء ادوالکبری َءھن ثٌذات کٌٌت۔ثلوچظتبى ِء اولی درآتکگیں
دبلتبک’’دی هٌتھلی ثلوچظتبى ایڈورٹبئشر‘‘اًِت کہ یکن ًوهجز َ 1888ء
درکیت ،لہتیں هذت َء رًذ ھوے ھبلتبک ِء ًبم ثذل کٌگ ُء ’’ثبرڈرویکلی
ًیوس‘‘ایزکٌگ ثیت۔(ادوذ،کوبل83:2015 ،تب)84اے دبلتبک اًگزیشاًی
ػوًکبری ُءهظتزی َء چہ چبپ ُءػٌگ کٌگ ثٌت۔ اگبں چبرگ ثہ ثیت
داں ساًگ ثیت کہ ثلوچظتبى ،پبکظتبى ُء ایؼیبء ِء گیؼتزیں ُهلکبں
ادوالکبری ِء ثٌذات ھن اًگزیشاں کزتگ ،اے ثبثت َء ڈاکٹزعجذالظالم
خورػیذًجؼتہ کٌت:
’’آج ًٍعوقتبى ،پبکكتبى اوؼ ایهیبکے هوبلک هیں خواضجبؼ
هوخوظہیں ،اى کی اثتعااى یوؼپی ثبنٌعوں ًے کی خو
قبهؽاخی اوؼ تدبؼتی همبصع کے لیے اى هوبلک هیں آئے
تھے۔ اـ لیے ایهیبئی صسبفت یوؼپی صسبفت کی عکبـ
ہے‘‘(ضوؼنیع عجعالكالم ڈاکٹؽ
)20:2016

ثلوچظتبى ِء ادولکبری ِء ثٌذاتی دورہویغ اًِت کہ اًگزیشاں
ثٌبکزتگَ 1883،ء چہ ثٌبثوؤکیں دبلتبک ًویظی ِء کبراًگزیشاًی طزوکی
َء ثزجبثیت ثلے ِ 1935ء کوئٹہ ِء هشًیں سهیي جوت َء اے کبر اوػت ِء
آهبچ ثیت ُء ہوذاچہ ثلوچظتبى ِء ادوالکبری ِء یک دورے آطزثیت چیبکہ
سهیي جوت َءپذوھذے ادوالکبری ثٌبثیت آئی ِء دروػن جُتباًِت
پویؼکبساًتکبر ثلوچظتبى ِء تہب دبلتبک ًویظی ِء اے وھذ َء دگہ دورئے
دظبة َء سوراًت ُء دیوبکبراًت۔
’’ثلوچكتبى هیں ثبلبععٍ هٌضجظ اوؼ ؼوایت قبؾ صسبفت کی
اثتعاء اًگؽیؿوں کے خبًے کے ثعع ہوئی هگؽیہ ثھی ایک
زمیمت ہے کہ ثلوچكتبى هیں صسبفت کی اثتعاء 1888ء هیں
پہلے اضجبؼکی انبعت کے قبتھ ہی ہوگئی تھی اوؼ پھؽ اـ
قے هلتے خلتے اضجبؼات کے طجع اوؼ نبئع ہوًے کبیہ
تكلكل پوؼے پہلے ظوؼپؽخو 1935ء کے ؾلؿلے پؽ خبکؽ
ضتن ہوتبہے پھیالہواہے۔تکٌیکی اعتجبؼقے ظیکھیں تویہی
ثلوچكتبى هیں صسبفت کباثتعائی ظوؼہے خت اضجبؼ طجع
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ہوکؽنبئع ہوئے‘‘(طبہؽً،غوبًہ
قیوی،پؽوفیكؽڈاکٹؽ)140:2006،

اًگزیش ُء خبى آف لالت ِء چیزدطتی َء چہ دگہ ثبسیں دبلتبک
درکیت چہ ایؼبں ثلوچظتبى ِء تہب ادوالکبری ِء ثي ھؼت َوایزثیت ثلے
اے درائیں دبلتبک اًگزیشاًی لوٹ ُءگشراًی طزا ثٌت۔ ایؼبًی
تہبثلوچظتبى ُء ثلوچ هہلوک ِء پلہ هزسی ُء آھبًی اڑ ُء جٌجبالًی ثبروا ھچ
رًگیں چیشے گٌذگ َء ًیئت۔
’’٭ اص دور کے ثیؼتز اخجبرات یعٌی اًیض هیں طے پٌذرٍ اخجبرات
کی سثبى اًگزیشی تھی
٭ اى اخجبرات کے ًکبلٌے والے توبم لوگ غیزهظلن اور آج کی
هعزوف طیبطی اصطالح هیں غیزهمبهی تھے
٭ اى اخجبرات کے هبلکوں کو اص ولت کے ثزطبًوی دکوزاًوں
کی هکول طزپزطتی ،خوػٌودی اورتعبوى دبصل تھب۔
٭ توبم اخجبرات غیزطیبطی تھے۔ ثیؼتز کے لیے اجبست ًبهہ لیتے
ولت یہ یمیي دہبًی کزائی گئی تھی کہ اخجبر کب تعلك طیبطت طے ًہ
ہوگب۔
٭ ثیؼتزاخجبرات کے هذیزثلوچظتبى کے دواولیي چھبپے خبًوں
وکٹوریہ پزیض اورالجزٹ پزیض کے هبلکبى تھے۔
٭ اخجبرات هیں خجزیں ًہ ہوًے کے ثزاثزہوتی تھیں۔ تجصزٍ طزے
طے هفمود اور سیبدٍ تھز اػتہبرات ہوتے تھے‘‘
(ہویغ)140:
وھذیکہ اے دبلتبکبں ثلوچظتبى ِء دبل ًہ ثوھگ ِء ثزوثز َء
ثیت،گیؼتزایغ گوں اػتہبراں ثٌذوک ثٌت دبلتبکبًی طزدبل ُء ثٌگپ
اًگزیش ػہزی آًی طور ُءآروص،هزگ ُء سًذھوے رًگیں طزدبل ثٌت،
اے دور َء ثلوچی سثبى َء چہ ھچ رًگیں دبلتبک درًیئت۔
’’اضجبؼات هیں نبئع ہوًے والے قؽکبؼی انتہبؼات واعالًبت
هیں قول اوؼ فوخی افكؽوں کے تمؽوتجبظلے،اًگؽیؿ
نہؽیوں کی نبظی،اهوات اوؼ پیعائم ،ؼیلوے،
اقٹیوؽقؽوـ،ڈاک کی تؽقیل کے اولبت وغیؽٍ نبهل
تھے۔۔۔انتہبؼات ؾیبظٍ تؽخن ضبًے هیں ہوًے والی
ؼیكوں،ثؽلی آالت،گبڑیوں،وائؽیف قیٹوں،نؽاة کی هطتلف
الكبم ،ؼیڈی هیڈگبؼهٌٹف،ڈاًف پبؼٹیوں اوؼ ایكی انیبء
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اوؼضعهبت کی تهہیؽکیلئے تھے خواُـ ظوؼکی هغؽثی طؽؾ
ؾًعگی کی ضؽوؼیبت کی عکبـ تھیں۔۔۔۔۔۔اـ ظوؼ هیں ًکلٌے
والے اضجبؼات هیں قے کوئی ثھی ثلوچكتبى کی کكی لوهی
ؾثبى هیں ًہیں ًکال۔‘‘ (عجعالصجوؼ)285:2005،

ایؼی َء چہ اے پذرثیت کہ اًگزیشاًی دور ُءسهبًگ َء ہزچ
دبلتبکے کہ ثلوچظتبى َء دراتکگ آہبں هبں ثلوچظتبى ُءثلوچ هہلوک ِء
ھچ وڑیں ثہزے گٌذگ َء ًئیت،آھبًی اڑ ُءجٌجبل ،سثبى ُء ادة واًگ
ُءساًگ یبدگہ ھچ تک َء را فوکض کٌگ ًہ ثوتگ۔ اے دبلتبکبں
ثلوچظتبى ِء راج ُء هہلوک ِء جہگیزی ًہ کزتگ ثلکیں اًگزیشاں وتی
فبئذگ ُء لوٹ ُء گشراًی ھظبة َء کؼتگ اًت،پویؼکبثلوچظتبى َء
ادوالکبری ِء ثي ھؼت ِء ایزکٌگ ِء دظبة َء ہن سورگ ًہ ثیت۔
’’ثلوچكتبى کے ظوؼ اول کے اضجبؼات هکول طوؼپؽ اـ ولت
کے اًگؽیؿ زکوؽاًوں کی اپٌی قوبخی،التصبظی،قیبقی اوؼ
ظفبعی ضؽوؼیبت کے تست ًکلے۔ اى اضجبؼات کی ؾثبى اى
کے هٌعؼخبت اوؼ ههتوالت کب ثؽاٍ ؼاقت یبثبلواقطہ تعلك
یہبں کے همبهی ثبنٌعوں کی ضؽوؼیبت اوؼضواہهبت قے
ًہیں تھب۔ اى طجع نعٍ انتہبؼی قؽکلؽؾ کو اضجبؼ کہٌبثھی
هسض تکلف ہے کیوًکہ اى هیں ’’ضجؽ‘‘کباہتوبم قؽے قے
هوخوظ ًہیں تھب‘‘ (طبہؽً،غوبًہ
قیوی،پؽوفیكؽڈاکٹؽ)141:2006،

اگبں هب ہوبادوالتبکبًی گپ َء کٌیں کہ آھبں ثلوچظتبى ُء ثلوچ
هہلوک ِء جہگیزی کزتگ گڈاآچہ پبکظتبى ِء جوڑ ثوھگ َء پذ دیوباتکگ
اًت۔ ثلے ایؼبں طبری کزاچی ِء ثلوچ ورًب ُء طیبطتذاًبں لہتیں دبلتبک
درکزتگ کہ ھوے دبلتبکبں ثلوچظتبى ِء جہگیزی کزتگ کہ هبں آہبں
’’الجلوچ‘‘ ِء ارسػت ثٌذاتی دور ِء دظبة َء هبں کزاچی َء ًبم اًِت کہ اے
دبلتبک ِء وطیلہ َء ثلوچظتبى ِء طیبطی چبگزد َء را دیوزوی داتگ ایؼی
َء ھوار ایٌذگہ دبلتبک’’ثلوچظتبى‘‘’’،ثلوچظتبى جذیذویٌگ‘‘ ُء دگہ ثبسیں
ھوار اًت ،اے دبلتبکبًی دیوزوئی دئیگ َء یوطف عشیش هگظی ِء
جہذطتبکزساًت کہ آئی ِء کزدثلوچظتبى َء دبلکبری ِء ھظبة َء ثي ھؼت
ایزکٌوکبں ساًگ ثیت وھذیکہ اے دبلتبکبًی ػوًکبری هذوذعٌمب
ُءایٌذگزاں ھن کزتگ ات۔
’’یوطف عشیشهگظی َء وتی جہذ ُءکوػظتبں لض کٌگ ُء هھلوق َء
ساًت ُء هبرػت دیگ ِء ھبتزا چہ کزاچی َء ثبسیں دبلتبک ِػٌگ کت کہ
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آھبًی تہب’’الجلوچ‘‘’’،ثلوچظتبى‘‘’’،ثلوچظتبى جذیذویٌگ‘‘ثلوچظتبى
ھوراًت،اے ھبلتبکبًی ػوًکبری هذوذدُظیي عٌمب َء کتگ اَت ،اے
ھبلتبک آًی هول ُءهزاد واًگ ِء ھت َء سیبت کٌگ ُء هھلوق َء
راپزًگیبًی ظلن ُء ثلوچ هھلوق ِء ث ّشگی پذرکٌگی اًت ،یوطف
عشیشهگظی ثلوچظتبى َء دوالکبری پڑا ثُي ھؼت ایزکٌوک اًت۔‘‘
)22:2015
(دػتی،ساہذ،
هیزهذوذدظیي عٌمب َء ایٌذگہ پڑاًی ھواری َء وتی ادوالکبری ِء
پڑا ھن جواًیں ھشهت پیلو کزتگ اًت۔ آئی ِء کزد پہ ثلوچظتبى ِء
ادوالکبری َء هیزیوطف عشیشهگظیً،ظین تلوی،عجذالعشیشکزد ُءایٌذگہ
ادوالکبراًی ہوزائی َء ثي ہؼت ایزکٌوک ِء ھظبة َء پجبرگ ثٌت۔ ھوے
سهبًگ َء وھذے هیزهذوذدظیي عٌمب ادوالکبری ُءطیبطت ِء پڑا وتی
پبداں ایزکٌت داں آوھذاں ثلوچظتبى ِء جبورثبس ًگیگ ثٌت۔
هیزهذوذدظیي عٌمب َء وتی ادوالکبری ِء ثٌذات چہ کزاچی َء کزتگ۔
دبلکبری ِء ثٌبکٌگ ِء طوة ثلوچظتبى َء طیبطی دمبًی ثزجبہی ُء
ثلوچظتبى ِء آجوئی ِء جٌگ ثوتگ۔
’’چہ کؽاچی َء ہن آئی زبلتبک ًویكی ِء ثٌُؿٍ ثلوچكتبى َء
قیبقی زمبًی ثؽخبہی ُء ثلوچكتبى ِء آخوئی ِء خٌگ ثوتگ۔
ہوبًوثتبں زبلتبک ًویكی ِء ثٌُؿٍ ثلوچكتبى َء قیبقی زمبًی
ثؽخبہی ُءثلوچكتبى ِء آخوئی ِء خٌگ ثوتگ۔اًگؽیؿزکوهت ِء
کبؼگهبظاں زبلتبکبًی یک یک لوؾ ِء تسویبت کت
اَت۔‘‘(صبثؽ)6:2007:

هذوذدظیي عٌمب ِء کؼتگیں دبلتبک یک پہ یک ثٌذثوھبى ثوتٌت
آھبًی طزا ثٌذع جٌگ ثوت ثلے عٌمب ہچ رًگ َء پُؼت َء ًہ کٌشاِت آئی
َء ہوے وھذاں ہٌذوطتبى ِء دورٍ کزت ُء ثلوچظتبى ِء دمبًی ھبتزا گڈی
طبھت َء داں جہذکزت ،یک ًیوگے آئی ثلوچظتبى ِء وت واجہی ِء ھبتزا
دبلتبکبری ِء پڑا جہذ ُکزت دوهی ًیوگ َء وتی طیبطی چظت ُء ایزاں
ثزجبٍ داػت ُء ہٌذوطتبى ِء درائیں وتی ہن هٌصت آں گوں چیزیں وڑا
گٌذ ُءًٌذکزت کہ هبں آہبں عالهہ الجبل،هوالًبظفز علی خبى ُءایٌذگہ
ہواراتٌت۔
’’آپ کے اضجبؼات ثٌعہوتے ؼہے لیکي آپ کی ثلٌع ہوتی هیں
کوی ًہیں آئی،آپ ًے ہٌعوقتبى ثھؽکے ظوؼے کیے اوؼ
ثلوچكتبى کےزموق کی ضبطؽ ظم آضؽ تک خعوخہعکؽتے

هسوع اعظن
ؼہے۔ اہل ثلوچكتبى کے هصبئت کوثیبى کؽًے کے لیے ایک
طؽف توآپ ًے اضجبؼات وخؽائعکب قہبؼالیب اوؼ ظوقؽی طؽف
ہٌعوقتبى کے توبم ؼہٌوبؤں قے ثبلوهبفہ هاللبتیں کیں۔ آپ
عالهہ الجبل،هوالًبظفؽعلی ضبى قویت اپٌے عہعے کے توبم
ثڑے ؼہٌوبؤں قے هلے‘‘ (ًبصؽ،آغبهسوع)92:2000 ،

آئی ِء دبلتبکبًی دارگ ِء ھبتزا وڑوڑیں جہذکٌگ ثوتگ
ات،آئی ِء دبلتبکبًی دارگ ِء ھبتزا آئی َء را طشا ہن دئیگ
ثوتگ۔

’’آپ کی تسؽیؽوں کوعوام تک پہٌچٌے قے ؼوکٌے کے لیے
اى لوگوں کوثھی قؿائیں ظی خبتی تھیں خوآپ کباضجبؼ
پڑھتے،آپ اؼظو اوؼ فبؼقی کے نبعؽتھے ،آپ کی اؼظو
نبعؽی ثلوچكتبى کی تبؼیص هیں اؼظو کبگؽاًمعؼ قؽهبیہ
ہے‘‘ (ًبصؽ،آغبهسوع)92:2000 ،
هیؽهسوعزكیي عٌمب َء َ 1926ء ثلوچكتبى ِء اولی قیبقی
خوبعت’’اًدوي اتسبظثلوچبں‘‘کے ثٌیبظی ؼکي ثٌے
خوهیؽیوقف عؿیؿهگكی کی قؽپؽقتی هیں لبئن
ہوئی،اوؼپھؽ1932ء هیں قؽکبؼی هالؾهت کو
چھوڑکؽثلوچكتبى هیں تسؽیک آؾاظی کوپؽواى چڑھبًے کے
لیے صسبفت کے هسبغ کوقٌھجبال۔هیؽیوقف عؿیؿهگكی کی
قؽپؽقتی هیں قت قے پہلے’’الجلوچ‘‘کباخؽاء کیب۔‘‘
(ًبصؽ،آغبهسوع)91:2000،

هذوذدظیي عٌمب َء وتی ادوالکبری ِء ثٌذات چہ کزاچی َء
’’الجلوچ‘‘دبلتبک َء کزتگ اے دبلتبک یوطف عشیشهگظی ِء طزوکی َء
ػٌگ ثوتگ  ،عٌمب َء وھذے ادوالکبری ِء پڑ اوتی ھشهتبى َء ثٌبکزت
گڑاآئی ِء اًمالثی ًجؼتبًکبں سوت هہلوک ِء دالں جبگہ کزتگ ،پویؼکہ
’’الجلوچ‘‘ دبلتبک ِء ڈیکلزیؼي چہ طزکبر ِء ًیوگ َء ثٌذکٌگ ثوت ثلے
عٌمب َء ہوت دورًہ دات ُء ثلوچظتبى جذیذ ِء ًبم َء دوهی دبلتبک
درکت۔ہوے سهبًگ َء آئی َء را طشا ُءسًذاى ِء جیڑٍ اوپبرکٌگ کپت اًت۔
’’عٌمبًے صسبفتی هسبغپؽ ثھی اپٌی لبثلیت کبلوہب هٌوایب اوؼ
کؽاچی قے ًکلٌے والے اضجبؼ’’الجلوچ‘‘کی اظاؼت هیں نبهل
ہوکؽخعوخہعکؽتے ؼہے۔ آپ کے اًمالثی هضبهیي ًے ثہت
خلع عوام هیں همجولیت زبصل کؽلی چٌبًچہ زکوهت ًے اـ
کب ڈیکلؽیهي هٌكوش کؽظیب۔ عٌمب ًے ھوت ًہیں ہبؼی اوؼ
ثلوچكتبى خعیعکے ًبم قے ظوقؽے اضجبؼکباخؽاکیب۔اة اى

یک قبلی تبکجٌع 'ثلوچكتبًیبت' ،تبک۔  ، 6قبل۔ ،2017ثلوچی اکیڈهی،
کوئٹہ
کے للن هیں اوؼ تیؿی آچکی تھی چٌبًچہ لیعوثٌعکی صعوثتیں
ثؽظانت کؽًی پڑیں هیؽهسوعزكیي عٌمبًے اپٌی ؾًعگی کب
ثیهتؽ زصہ لیعوثٌعهیں گؿاؼا۔ لیبم پبکكتبى کے ثعع ثھی وٍ
هكلكل ًب اًصبفیوں کے ظى گؿاؼتے ؼہے۔ اى کی هدبہع اًہ
خعوخہع اوؼ ؾًعگی کے ثبؼے هیں اى کی طؽؾ فکؽکباًعاؾٍ اى
کی تسؽیؽوں قے کیبخبقکتبہے خوہؿاؼ صفسبت پؽ ههتول
ہیں‘‘ (ًبصؽآغب،هسوع)75:1999 ،

هذوذدظیي عٌمب َء ثبسیں دبلتبک چھبپ کزت اًَت کہ ٓاکظبًیں
هذتے َء رًذ ثٌذثوتگ اًَت ایؼبًی ثٌذثوھگ َء رًذآئی َء دوهی دبلتبک
چھبپ کزتگ آئی ِء گیؼتزیں دبلتبکبًی ریکبرڈ گبر ُءثیگواٍ اًَت،ثلے
ثبسیں اطت اًَت کہ گبر ُء ثیگواہی َء چہ رکھیٌتگ اًَت عٌمب ِء دبلتبک یک
روچی،ہفتہ وارہن ثوتگ اًت چوػکہ آئی ِء ًبهذاریں دبلتبکبًی
تہبیکے’’ثلوچظتبى‘‘ھواراًِت کہ چہ کزاچی َء چبپ ُء ػٌگ ثوتگ۔ اے
دبلتبک ِء هبلک هذوذدظیي عٌمب ُء هذیزهذوذعجذہللا ثوتگ اے دبلتبک
َ 1937ء درکپتگ ایؼی ِء اولی جلذ ِء تہبثبسیں دبل هبى اًَت
چوػکہ’’هوالًبهذوذعلی کی طواًخ همذص پز ایک طبئزاًہ
ًظز’’لظطٌطیٌہ کی فتذؼبًی خجزطٌٌے پز‘‘ایؼبں اثیذایؼی ِء تہب
هظتوًگ ِء ثزف گواری ِء دبل،ایؼبں اثیذثلوچ راج ِء ثشگی ُء گزیجی ِء
دبل ہن اطت اًِت چوػکہ یک جبگہے چوع ًجؼتہ اًِت:
’’هكتوًگ کے غؽیت ثالؾگبى ؾلؿلہ کہبں خبئیں ؾهیي تٌگ
آقوبى ظوؼہے۔ افكوـ ہے اـ هصیجت کے ولت ثھی
اًصبف قے کبم ًہیں لیبگیب‘‘ (زبلتبک ،ثلوچكتبى،یکن
خٌوؼی)4:1937،

ایؼی ِء دوهی تبک 16جٌوری َ 1937ء ػٌگ ثوتگ۔ اے تبک ِء
تہب ایٌذگہ ثٌگپبں ھوارلجشاًکی طزدبل ھن اَطت اًت چوػکہ’’هولعہ‘‘ ِء
ًبم َء ٹیگور ِء یک آسهبًک ِء رجبًک ہن ھواراًِت۔ ساًگ ثہ ثیت کہ اے
دبلتبکبًی تہبواًگ ُء ساًگ،طیبطت،اطالم ُء هذہت ِء ثٌگپ ہن اطت اًت
هشًیں ػخصیت آئی سًذ ِء جبوردبل ہن ہواراًَت چوػکہ ہوے تبک ِء تہب
’’تعلین‘‘ ِء طزدبل َء دراجیں ًجؼتبًکے اطت اًت کہ آئی ِء هول ُء هزاد
واًگ ُءساًگ ِء ارسػت ِء گیؼیٌگ اًِت۔

هسوع اعظن
’’تعلین اًظبًیت کب طزهبیہ خزاطت کبطزچؼوہ اور لذرت کی
هعضزہے،یہ دلوں کی وطیع دهبغوں کوکؼبدٍ اور خیبلوں
کوثلٌذکزتی ہے‘‘
)(2:1937

هذوذدظیي عٌمب ِء دبلتبکبى چبر ُءتپبص کٌگ ثہ ثیت داں ساًگ
ثیت کہ هبں آہبں لجشاًک ِء ثٌگپ طزجویں رًگے َء ھواراًِت۔ اے
دبلتبکبں ثلوچظتبى ِء طیبطی چبگزد َء راهذکن کت،ایؼی َء ھوار ھوار
اُردو لجشاًک ِءد رائیں پیلوایؼبں گٌذگ َء کبیٌت چوػکہ
ػعز،رداًک،دوذً،عت،لچہ،دطتوًکً،جؼتبًک،ػھگپ،آسهبًک،گذار،رپ
ورتبژ،تژى ُء ثچکٌذ درائیں ثٌگپ اے دبلتبکبًی ثہزثوتگ اًت۔
’’اى کے اضجبؼات ًے ثلوچكتبى کی قیبقی فضب کو
توهتسؽک ؼکھبہی هگؽ اـ کب ضصوصی وصف اؼظو
نعؽوًثؽکی وٍ ضعهت ہے خوپوؼی طؽذ واضر ًہیں ہوقکی
ہے۔’’الجلوچ‘‘قے’’ثوالى‘‘تک توبم اضجبؼات ًے ثلوچكتبى
هیں اؼظو اظة کی تبؼیص کو
هتسؽکؽکھب۔زوعًعت،همیتً،ظن،غؿل،لطعبت،هضبهیي،همبالت،
قیؽوتبؼیص،افكبًہً،بول،ؼپوؼتبژاوؼ طٌؿوهؿاذ کے کوى کوى
قے پہلواى اى اضجبؼات هیں پونیعٍ ہیں۔‘‘
)13:2006
(ضیبء،

آئی ِء دگہ ًبهذاریں دبلتبک ئے’’ثوالى‘‘اًت کہ ایؼی ِء ًبم گزگ
کزسیت ،اے ہفتگ ِء طزا چبپ ثوتگ ،یکجزے کزاچی َء ػٌگ ثوتگ
رًذ َء ہوے تبک هبطٹزهذوذدظي ًظبهی َء هظتوًگ َء چہ ػٌگ کزتگ۔
’’1948ء هیں هظتوًگ طے هظٹزهذوذدظیي ًظبهی ًے ثوالى ًبم طے
ہفتہ وار اردو پزچہ جبری کیب۔ اص کے ایڈیٹز هذوذدظیي عٌمب ثھی
رہے هگز یہ کچھ عزصہ ثٌذہوگیب۔ ًبم طے کزاچی طے ثھی ایک ہفتہ
وار اخجبر جبری ہواتھب‘‘ (کوبل الذیي)100:2015 ،
ثلوچظتبى ِء راجذپتز ِء تہ َء اگبں چبرگ ثہ ثیت داں ساًگ ثیت کہ
ثلوچظتبى ِء ثٌجبٍ کزاچی ثوتگ کہ اودا ثلوچ ورًبیبں طیبطت،
ادوالکبری ُء سثبى ُء لجشاًک ِء دیوزوئی َء وتی جہذاى َء ثزجب داػتگ۔
ہوبدور ِء دظبة َء کزاچی ِء تہب اے درائیں چیشاًی ثي ھؼت ایزکٌگ ِء
هشًیں دطت هیزهذوذدظیي عٌمب ِء ثوتگ۔

یک قبلی تبکجٌع 'ثلوچكتبًیبت' ،تبک۔  ، 6قبل۔ ،2017ثلوچی اکیڈهی،
کوئٹہ
’’هبں کؽاچی َء هیؽهسوعزكیي عٌم ؔب َء وتی ثلوچ ڈیھ ِء کتگیں
کبؼپعاى َء ؾًعگ ظانت۔ آئی نوًکبؼی ھوع َء ثٌبکت۔ چہ کؽاچی
َء ھوں آئی زبلتبک ًویكی ِء ثٌؿٍ ثلوچ ڈیھ َء قیبقی زمبًی
ثؽخبھی ُء ثلوچ ِء آخوئی ِء خٌگ ہوبًوثتبں زبلتبک ًویكی
اؼؾاى ًہ ثوتگ اًگؽیؿی قؽکبؼی ِء کبؼگهبظاں زبلتبکبًی یک
یک گبل ِء تہویبت کت ات عٌم ؔب ِء زبلتبک ڈاک ُء ٹپبل ِء گیگ َء
ًہ ثوتگ اًت۔ ھوے هبہتبک پونبں ثٌعکٌگ چہ کؽاچی َء ڈیھ
ِء کٌڈکٌڈ َء ؼاٍ ظئیگ ثوتٌت۔ پع َء ھن کہ قؽکبؼ ِء ظین َء چهیں
زبلتبک ثیبتکیں آئی ؾپت ُء گٹ گیؽکٌگ قؽی گبهگیح ات۔
ہوے ؼًگ َء هسوعزكیي عٌمب ِء نوًکبؼی ِء کن ُء گیم ھجعٍ
زبلتبک وھعوھع ِء قؽ َء ؾپت ثوآى ثوتگ اًت عٌم ؔب وتی
یبتگیؽاں ًجهتہ کٌت کہ الجلوچ،ثلوچكتبى خعیع،ثوالى،یٌگ
ثلوچكتبىً،دبت،زمیمت آفتبة،کلوتہ السك آئی چیؿے
زبلتبکبًی ًبم ثوتگ کہ اًگؽیؿی قؽکبؼ َء گٹ گیؽکتگ اًَت۔‘‘
)581:2011
(عبهل،

هذوذدظیي عٌمب َء ثبسیں دبلتبکے درکزتگ آھبًی کظبص َء طزجوی َء
َوگؼگ ًہ ثیت کہ چٌُت ثوتگ ثلے آئی ِء جٌذ ِء گؼگ ِء ردا ہجذٍ دبلتبک
طزکبر ِء ًیوگ َء چہ ضجظ کٌگ ثوتگ اتٌت۔
’’ثلوچ لوهی تذزیک کے تیي طت طے اہن رہٌوبؤں هیں یوطف
عشیشهگظی اورهیزعجذالعشیشکزدکے ثعذتیظزا اہن ًبم هذوذدظیي عٌمب
کب ہے جي کی سًذگی کب ثیؼتزدصہ یعٌی 54ثزص طیبطت هیں گشرے
جض هیں اًھوں ًے دص ثزص جالوطٌی اور ثیض ثزص لیذهیں گشارے
اور جت آساد رہے تواپٌے طیبطی افکبرکے اظہبرکے لیے اخجبرات
کباجزاء کیبثمول خود اى کے اًگزیش دکوهت ًے اى کے کل طتزٍ
اخجبر ضجظ کیے۔‘‘ (طبہزً،غوبًہ طیوی،پزوفیظزڈاکٹز)178:2006 :،
عٌمب ِء’’الجلوچ‘‘ ِء کؼگ َء چہ آئی ِء ثزات ًظبهی َء را ًوکزی َء
کؼگ ثوت ُء دوهی ثزات َء را ہن چہ اػکز چبت ِء ًوکزی َء درکٌگ
ثوت ثلے عٌمب َء اے چیشاى َء ًہ هبراِت چیبکہ آئی َء ثلوچظتبى ُء ثلوچ ِء
دمبًی ثزجبہی ِء طوگٌذ سرتگ اَت،آئی ِء دبلتبکبى َء ثلوچظتبى ِء تہب
ػٌگ کٌگ ِء طزا ثٌذع جٌگ ثوت ،وھذے دبجی فتخ خبى ِء گورا
عٌمب ِء یک دبلتبکے دراتک گڑاآئی َء را دسگیزکٌبى َء پٌچ

هسوع اعظن
صذکلذارجزهبًہ جٌگ ثوت کہ کظے َء را عٌمب ِء دبلتبکبًی واًگ ِء هوٍ
ًیظت اًِت۔
’’اًگؽیؿًے الجلوچ کے اخؽاء پؽ عٌمبصبزت کے ثھبئی
هسوعزكي ًظبهی کو هالؾهت قے ثؽطؽف کیب ظوقؽے ثھبئی
هسوععثوبى کوئلے کی کبى ضجظ کؽلی گئی اـ پؽ ثھی ثف ًہ
ہوئے تواضجبؼ الجلوچ ضجظ کؽلیبگیب۔ آپ ًے ثلوچكتبى
خعیعًکبالوٍ ثھی ضجظ ہوا تویٌگ ثلوچكتبى خبؼی کیب وٍ
ضجظ ہوا توًدبت کب اخؽاء عول هیں آیب۔قؽکبؼًے آپ کے
اضجبؼات کبثلوچكتبى هیں ظاضلہ ثٌعکؽظیبکوئٹہ کے هوتبؾ
تبخؽزبخی فتص ضبى کے پبـ اى کب ایک اضجبؼپکڑاگیبتو زبخی
صبزت کوگؽفتبؼکؽکے پبًچ قو ؼوپے خؽهبًہ کیبگیبکہ آئٌعٍ
عٌمبصبزت کب اضجبؼًہیں پڑھیں گے‘‘ ( پعاہویم ،تبکعین؟؟)

هذوذدظیي عٌمب ِء هشًیں جہذ ُء تکلیفی َء پذثلوچظتبى ِء تہ َء
طیبطت ُء ادوالکبری ػزیں رًگے َء ثٌبثوت:
’’1932ء قے لے کؽ 1937ء تک هسوعزكیي عٌمبًے
خوخعوخہعثلوچكتبى کے لیے ثلوچكتبى کے اًعؼاوؼ ثبہؽؼٍ
کؽ کی اـ کے ثعع ہی ثلوچكتبى هیں ثبلبععٍ قیبقت اوؼ
صسبفت کبآغبؾہوتبہے وگؽًہ اـ قے پہلے صسبفت ثغبوت
اوؼ قیبقت قؽکهی کے هتؽاظف تھی۔ ثمول هلک فیض
هسوعیوقف ؾئی:
’’یہ آج کے اضجبؼات یہ آج کی قیبقی خوبعتیں اوؼخلكے
خلوـ عٌمبصبزت کی والہبًہ خعوخہعکبًتیدہ ہیں اى کے
هؽہوى هٌت اوؼ نؽهٌعٍ ازكبى ہیں۔ ثلوچكتبى قے
ثبہؽتسؽیک چالًے کے قبتھ قبتھ عٌمبصبزت ثلوچكتبى کے
اًعؼثھی خعوخہعکؽتے ؼہے۔ لیعوثٌع اوؼاضجبؼات وخؽائعکی
ثٌعل پؽ خلكے خلوـ کی ایک طویل ظاقتبى ہے‘‘
)180
(ہویم:

هیزهذوذدظیي عٌمب وتی یک ًوذی ِء تہ َء وتی ادوالکبری ِء ثبثت َء گپ
کٌبى َء ًجؼتہ کٌت:
’’25اپؽیل1935ء
الكالم علیکن وؼزوتہ ہللا۔ضظ هالزبالت قے آگبہی ہوئی۔
گؿنتہ ظفعہ ثھی چٌعضؽیعاؼوں ًے هدھے ضواٍ هطواٍ تبواى
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هیں ڈال ظیب۔ آپ اؾؼاٍ ًواؾل اى کو تبکیع
کؽظیں۔عجعالعؿیؿ،هسوعزكیي کب کب،ثطتیبؼضبى،آظم
ضبىً’’،دبت‘‘کی ؾًعگی کب ظاؼوهعاؼ آپ ثھبئیوں پؽ ہے وطي
قے خت تک اضجبؼ ًہ ًکلے اـ قے پیهتؽ اقے یہبں قے
خبؼی ؼہٌبچبہیے وہبں کے اضجبؼات اـ لعؼآؾاظ ًہیں لکھ
قکتے خف لعؼ’’ًدبت‘‘یہبں قے لکھ قکتبہے لہٰػاخف
ولت تک اصالزبت کبًفبغًہ ہووطي قے ًکلٌے والے
اضجبؼات ہوبؼی پوؼی تؽخوبًی ًہیں کؽقکتے۔آپ هہؽثبًوں
پؽاـ کی آثیبؼی ہے۔
والكالم عٌمب‘‘
(ہویم )180:2006:

َ 1983ء
هیزهذوذدظیي عٌمب ِء دبلتبک ًویظی ِء وھذ
ثگزداںً1947جؼتہ کٌٌت هذوذدظیي عٌمب َء اے وھذ ِء تہ َء ثبسیں جیڑٍ ُء
جٌجبل َء اثیذہن وتی دبلتبک ًویظی َء را ثزجبداػت ،ہچ رًگ َء پُؼت َء
ًہ کٌشات ُءآئی ِء دبلتبک ًویظی ِء ًبم ُء توار ثلوچظتبى ُء پبکظتبى َء
ھوار ثزصغیز ِء کٌڈکٌڈ َء تبالى ثوت۔
’’اى قت ههکالت کے ثبوخوظ 1933ء قے 1947ء تک
عٌمبصبزت کی اضجبؼ ًویكی ًے ثلوچكتبى کی قیبقی آواؾ
کو ثؽصغیؽکے کوًے کوًے تک پہٌچبیب،آپ کی قیبقی
خعوخہعثیک ولت خہبظثبللكبى،خہبظثبلملن اوؼ خہبظثبلكیف کی
عولی تفكیؽؼہی۔‘‘
)181
(ہویم:

اے سهبًگ َء کہ اًگزیشاًی راج اَت ثلوچظتبى ہزًیوگب َء ظلن ُء سوراکی
آًی دیوپبًی اَت ،سثبى ُء لجشاًک،طیبطت ،ادوالکبری ِء وڑیں چیشے ِء
ًبم ِء گزگ ہن ُدوریں گپے اَت ،ثلے ثلوچظتبى ِء طیٌگ َء لہتیں اًچیں
ورًب ٍ پیذاثُوت کہ سثبى ُء لجشاًک،طیبطت،ادوالکبری ِء سًذگ کٌگ َء
ظبلوبًی دیوبچو الجزس ِء کوٍ َء هک ثوتٌت آیبں اے چیشاى َء ثلوچظتبى ُء
پبکظتبى ثگٌذے ِء طزجویں دًیب َء هٌبریٌت کہ ثلوچ َء را سثبى ئے اطت
،لجشاًک ُء دود ُء رثیذگے اطت ثلوچظتبى ِء راجذپتز ِء تہ َء اے دور َء
هیزگل خبى ًصیز،هیزغوث ثخغ ثشًجو ،یوطف عشیشهگظی،
عجذالعشیشکزدً،ظین تلوی ُء هذوذدظیي عٌمبہوبًبم اًَت کہ ہوے کبرطتبًی
ثذولت َء ثلوچظتبى ِء تہب هزچی سثبى ُء لجشاًک ُء راجکبری ُء
ادوالکبری سًذگ اًِت۔
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آقؽ:
هذوذدظیي عٌمب ِء ادوالکبری ثلوچظتبى ِء راجذپتز ِء تہب ثي ھؼت
ِء کزد َء پیلوکٌت ،عٌمب َء وتی ادوالکبرای ھشهتبًی تہب ثلوچ ُء ثلوچظتبى
ِء راجی پجبر ،راجذپتزی ارسػت،ثلوچظتبى ِء وت واجہی،چبگزدی
جیڑٍ،ثلوچی سثبى ُء لجشاًک ُء ثلوچظتبى ِء طیبطت َء را دیوزوئی
داتگ۔عٌمب ِء ادوالکبری اگبں آوھذ ِء جبوراًی دظبة َء دیوبایزکٌگ ثہ
ثیت داں ساًگ ثیت کہ آئی َء هشًیں جفبکؼی َء پذثلوچظتبى ِء تہب
ادوالکبری َء را دیوبثزتگ ُء آوھذ ِء طزجویں جبوراًی جہگیزی کزتگ
اگبں هذوذدظیي عٌمب َء دبلتبک درهہ کزتیي اًت ًہ کہ ثلوچ طیبطت
دیوبػتگ ات ًہ کہ سثبى ُء لجشاًک۔
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