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چبکری عہد ِء جنگی شبعری ِء تب ُء مئیل

ایم ۔فل اِسکبلر ،بلوچستبن اِسٹڈی سنٹر  ،یونیورسٹی آف بلوچستبن ،کوئٹہ
Abstract:
The Classical poetry has a great importance in the
Balochi literature. The classical poetry is based on two
major parts, one is the reomantic poetry is other one is
the epic poetry.
In this paper, the subject is about the styles of the
epic poetry of Chakar’s era, which is considered to the
base of balochi classical poetry.

چبکری عہذ ِء ضبعری وتی ثٌگپ ُء سرحبل  ،زثبى ُء ثیبى ُء
تکٌیک ُء رہجٌذ ِء حسبة َء وتی جتبئیں ارزضت ُء ثستبرے ِء واہٌذ اًت ،اے
عہذ ِء ضبعری َء جتبئیں تت ُء هئیل ہن گٌذگ ثٌت۔ هستریں سرحبل ُء
ثٌگپ کہ اے عہذ ِء ضبعری َء درائی دیئٌت آ گیطتر عطقی یب جٌگی ثوتگ
اًت۔ جٌگی ضبعری ِء هستریں ثہرے وت هب وتی قجبئلی جٌگ ُء جذالًی
ثبپطت َء ًویسگ ثوتگ اًت۔ اے جٌگی ضبعری َء جتبئیں تت ُء هئیل دیوب
اہتگ اًت۔ یک اہویں هئیلے ہویص ثوتگ کہ ضبعراں وتی توي ِء
جٌگول ُء زہن جًبًی ستب ُء توسیپ کٌگ ثوتگ ،اضی پجی َء وتی سردار ُء
هستر ہن گالہگ ُء ستب کٌگ ثوتگ اًت تہ دوهی پلو َء ثگیریں توي ِء ایر
جٌگ ُء آئرا کوتر پیص دارگ ِء تت ہن درائی دًت ،پہ درور هیر چبکر
گوہرام الضبری ِء یک ضعرے ِء پسو دیبى َء گطتگ کہ :
(تو) ًطتگ و سبڑائے
وتی ثیالں
ایر جٌئے هٌی هیریں
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رستوی الالں
ایر هجي سیجی ِء
حذاثٌذا
هي وتی ثیالًی ًست
زاًتبں
کسولیکبًی عبوت و
ہیالں
چطگ ،چیگ اش ًہ
پہریستبں
(ضبد)2008:114،
وہذے ًلی ِء پڑا هسًیں جٌگ ہالش ثیت تہ هیر چبکر گیص تبواى
ثبر ثیت۔ گوہرام الضبری ہوے جٌگ َء پروش ورگ ِء ثبپطت َء چبکر َء
ضعر ِء اًذر َء ٹبکور ُء ضگبى جٌت تہ هیر چبکر وتی جواثی ضعر َء تژًبًی
پسو َء دیبىَ وتی توي ِء جٌگول ُء ورًبہبں چوش ًبزیٌیت:
تو یک ثرے ًبسیٌتگ هٌی
ثبزی
ثبزاًت هٌی رًذ ُء ثلہڑی
تبزی
اے ہوب رًذ و ثبرگیں
ثوراًت
گبہے سوار اًت ُء گبہے
پبداًبں
گبہے زیي اًت ُء گبہے
درزیي اًت
گبہے تئی تبواًبں
ضریذاراًت
گبہے گوں سیتبى اًت هٌی
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تبواى
گبہے گوں غذاراں سر ُء
لیٹبں
(ضبد)112 :2008،
دًیب ِء تواهیں رزهیہ ضعراًی اًذرا وتی قوم و قجیلہ ِء ورًبٍ ُء
هڑوکبًی ستب ُء توسیپ کٌگ ِء رثیت است ُء گٌذگ ثیت۔ ثلوچ توٌی
جٌگبًی ثبپطت َء ثوتگیں گیطتریں ضعر عرثی جبہلی دئور ِء ضبعری َء
گوں هسًیں حذے َء ًسیکی کي اًت۔ عرثی زثبى َء رجسیہ ضبعری ِء
ثبثت َء یک زًتکبرے ًجطتہ کٌت کہ :
" رجس هیں اپٌے قوم کی ثہبدری ،فضلیت
اور ضجبہبًہ کبرًبهوں کی تعریف کی جبتی
ہے تبکہ سپبہی اپٌے اپٌے کردار کے آئیٌے
هیں اى فخریہ اضعبر کب هوازًہ کرسکیں،
اش طرح ایک پرزور تبثر کے سبتھ سپبہی
جٌگ کے هیذاى هیں اتریں"
(قبسن)25 :2015،
چبکری عہذ ِء ضبعری َء ہوے تت ُء هئیل ِء ردا ثبزیں ضعرے دست
کپیت کہ اودا وتی توي ُء هڑوک ُء جٌگوالًی سبڑا ُء توسیپ کٌگ
ثوتگ۔ آہبًی ًہ ترسی ُء گہگیری ُء ہوت ُء حوصلہ پذرکٌگ ثوتگ اًت،
ثبالچ گورگیج ِء ضبعری َء ہن ہوے رًگ دراثیت۔ اے درور َء ثگٌذ ات:
کوٍ اًت ثلوچبًی
قالت
گٹ اًت هہراں چپ
ُء راست
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چہ ثبى ُء ثبدگیراں
گہہ اًت
ثوراش سپیذیں
چجواں
چہ دٍ سذی ثوراں
گہہ اًت
آریپ اش گیڈیں
اسپراں
ثچ اش گچیٌی
گوًڈالں
زاهبت اش ضلیں
ہٌجراں
ثوپ ِء ثذل سجسیں
سکبں
ازثوپ و ثبلطتبں
گہہ اًت
سرجبٍ اش زًڈیں
تیلگبں
ثرزیں ہسبراًی
سراں
اهجبراش ًبراھیں
گراں
آپ اش ثہوکیں
چوگبں
آپ واراش پیطی
کٌڈہبں
(ضبد)211 :2008،
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دگہ چوضیں ثبزیں درور و هسبل چبکری عہذ ِء ضبعری َء گٌذگ
ثیت کہ اودا جٌگی ضعراًی اًذرا وتی قوم ُء توي ِء جٌگول ُء ًہ ترسبًی
ستب ُء آہبًی دلجڈی کٌگ ثوتگ ہوے پیوب وتی دژهٌیں راجبًی ایرجٌگ،
آہبًی سرا هلٌڈ ُء چیوٍ کٌگ ِء هئیل ہن است۔ تژى ُء پیگور چو عرثی
ہجویہ ضبعری ِء داة َء اًت ،اًچو کہ عرثبں وتی رجسیہ ضبعری َء وتی
توي ِء هردهبًی سبڑا ُء توسیپ کرتگ ہوے پیوب وتی ہجویہ ضبعری َء ایر
جٌگ ،هلٌڈ ُء چیوٍ کٌگ ِء ہٌر کبر گپتگ ،ثلوچی عہذی ضبعری ِء
چبکری دور و ًوثت َء اے هئیل سک ثبز گٌذگ ثیت ،چوضکہ گوہرام
الضبری هیر چبکر ِء ًبم َء گطتگیں وتی اے ضعر ِء اًذرا گطیت کہ :
چبکر تئی عیراقی
کویت زًڈیں
ھلکے گوں سردستبں
ثطور داتیں
گوں گر ُء گٹیگبں ثے
آئورتیں
هیر ولی عقل َء کبر
ًساًتیيء
عبلوی حوى َء ثے
گٌبھیي َء
(ضبد۔)227 :2016
اے ضعراًی اًذرا گوہرام  ،هیر چبکر ِء جٌگ ُء ضذت پسٌذے َء
ایرجٌبى َء هلٌڈ کٌت ،دیوترا ضعر ِء اًذرا جٌگ َء پروش ورگ ُء آئی ِء
هردهبًی جٌگ ُء کطگ ِء سرا تژًی رًگ َء وتی حیبالں چوش درضبًیت:
هي کطتگ تئی ًبهبًی هلک
هیراى
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پروضتگ هي رًذاًی کبئویں
دیواى
حبجی ضیہک ُء اوهر ُء
ثہرام
گوں ہر چہبر ہوٌبهیں
سوبعیالں
ہردو سہراثبں عوهرائیٌبں
آحسي ًوتک ِء ًُہیں ثچبں
تئی سریں رًذاًی هردکطیں
عبلی
هي کطتگ ُء دثوج اًت
هساراًی
هبں گر ُء کٌڈوراں کٹٌپبراں
تو وتی سبٍ پہ ہرجٌگ
داضتگ
پبدوں هبں هل ِء دورواں
داتگ
ترا هٌی زحن َء گروہگی
سستگ
هي ترا آزهبى َء چکریٌبں
هب لٌجیں دریب َء ثہ پِریٌبں
(ضبد)229 :2016،
چبکری عہذ ِء ضعر عطقی ثوتگ اًت کہ جٌگی گیطتر پسہ در
پسہ ِء دروضن َء ثوتگ اًت ،جٌگی ضعراں اے رثیت گیص درائی دًت۔
گوہرام ِء ٹبکور ُء ضگبًبًی ضعر ِء پسو َء چبکر َء ہوے رًگیں زثبى ُء
ثیبًے َء آئی پسو چوش داتگ:
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تو دپ َء ہپتبد ضبعر ِء
هٹ ِء
ًیکہ پہ دروگ ِء ثٌذگ َء
گٹ ِء
هبں دپ َء چروکیں زثبى
لل ثبت
تئی دپ َء دروگے
زیبدھیں ثستگ
تئی سرا گراًیں اُگذہے
زرتگ
ہور ًہ ثوت ثطی کوکر َء
گورتگ
تئی سرا توپبًیں اثر
پرضتگ
هي ہپت ثراں چٌڈیٌتگ
تئی ثبالد
هي ترا آہوگی ًہ کت
چوش َء
(ضبد)112 :2008،
چبکری عہذ ِء جٌگی ضبعری َء دگہ ہن ثبزیں تت ُء هئیل است اًت کہ
ضبعراں دیوب آئورتگ اًت  ،سی سبلی جٌگ ُء پطت ُء پروش َء پذ وہذے
گیطتریں ثلوچ توي سٌذھ ُء پٌجبة َء رواًت ُء آثبد ثٌت تہ اود َء دیوب
اتکگیں جٌگی ضعراًی اًذر َء ہن جتب جتبئیں تت ُء هئیل دیوب اہتگ اًت۔
ہواریں سورت َء ثلوچی جٌگی ضبعری َء ثبزیں تت ُء هئیل دیوب اہتگ
اًت کہ چہ اے هئیالں ًہ تہٌب ثلوچی ضبعری َء ثٌگپی سرضوى َء ضبہیگبًی
اہتگ ثلکیں زثبى ُء ثیبى ِء ہن ثبزیں ًوکیں تلگ دیوب اہتگ اًت۔
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