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 في شبعری

ػیہبڑ )تبؿیظ( ػًکہ ؿاری فًؼًب ثٌبء توى اوڑػٍ ىبػـی ًب ثٌبء ہن هل۔ گڑا ىبػـی ًب  

ہن اهوعل هتکي ِئ اعل کہ اًنبى ًب ثُوػ ثیـىتی ػیہبڑ )توؼًی تبؿیظ(۔ًبچ و ثبگل آًجبؿ 

عواؿی وڈکھیبئی ِئ آمبى کٌٌگ کي روڑ هل ہـا اًنبًی ‘ ىبػـی ہن فًؼًب فوػ فہیـی

 فًؼے گلو ثبل کٌٌگ ًب موة هل۔

ئی آى پؼ ہن هوَؼ و ىبػـی امہ ؿاری ُئ  ػول اك پبًٌگ اِک او تیٌے ٹی لکھ فثیب 

 مـموثی ِئ موگو تغک۔ ىبػـی ًب ثٌبء هٌٌگ ًب موة ِئ اؿمطو ػاوڑ پبئک۔

ًول کٌٌگ اًنبى ًب ػلت ٹی اواؿے او ہٌؼا ػلت ًب موة آى ثٌؼؽ تیٌب اولیکو تؼلین ِئ ’’ 

ػوئی کیک ہٌؼى کہ ثٌؼؽ آک ثبًگل ہلٌگ یب للک ہلٌگ )ًول کٌٌگ( ٹی عوىی و ىبػ کبم 

کہ گچیي وڑٹ ثبًگل ہلٌگ اک ہووعل فیبت عوىی هـیک۔هـیـٍ و اعل   

امہ هؼؿتی ُئ عوىی امے ہـا کل اًنبى تب ہک ِئ۔ ‘‘ ہیل کٌٌگ’’ػاًب موة ػاػے کہ  

گڑا ثبًگل ہلٌگ ًٌکے هؼؿتی ُئ   ػول امے و ىیئـ)ًـوہ( و هوفوًیت ہن هؼؿتی ِئ گڑا ہـا 

ضبى( ئل تو گڑا اوكک هؼاى هؼاًب ثٌؼؽ آتے ٹی اول مـ اٹی ہٌؼا)ہیل کٌٌگ ًب( عوامت )ؿر

 ‘‘ىوى ہلُکـ و اوكتیبى ىبػـی وػی هل

ثـاہوئی اػة ٹی ىبػـی هُنٌے و ىبػـ ثھبف ِئ ولے ایٌو امکبى کل ىبػـی ًب تہٹی  

پیہتٌے وػا موًذ ؿوًذ کتٌے کہ ىبػـی اًت امے؟ػاڑاى اًت مـموثی وىبػکبهی 

پبئک و اؿمطو ىبػـی ًبثٌبِئ ہن ًول  ػوثـیک؟ ہٌؼى کہ اكالٓوى ىبػـی ِئ هؼؿت ًب ًوبلی

ًبثٌبء آى پبئک اًتئے کہ ہیل کٌٌگ هؼؿتی ُئ   ػول امے و ػاڑاى گلوثبلی ػو ثـیک۔ ولے 

ػامہ ػوؿ رؼیؼ ٹی ىبػـی ًب تؼـیق ِئ کٌٌگ کي ًٌے تیوئی اػة ًب عواًٌگ ًب عوامت 

ِئ ػؿىبى کتٌو۔  هـیک۔ ثـاہوئی اػیت یب ىبػـ یب پبهؼاؿ آک ػامکبى ِئ ىبػـی ًب تؼـیق

 ولے اػة ِئ عواًٌگ آى پؼ ًي ثـاہوئی ٹی ىبػـی ًب ػا تؼـیق ِئ هوًی ہتٌگ عواہٌہ ػًُکہ

 ’’ وهہـ آتب ػؿىبًی ہـا لوف آتب ػؿوىن اٹ ‘ ہُت‘ روفٍ‘ اصنبمبت‘ اًنبى ًب عوامت

امہ رتبُئ ؿػو ثٌؼ امے ٹی عیبل و كي تُؼ هـمہ كٌکبؿی توى اواؿ امہ هوَؼ اك ػیبى کیـ 

و ىبػـی پبًٌگ اِکا ‘‘ 

پٌت ىوى و کنـ ىوًی ‘ ىبػـی مزلٌگ اِک ہـاٹی فًؼ ًب ہـ ثيظ ًب فی آ مالٍ مود 

ًب الئغی و گيبػ هـیک۔ ثڑفکو تؼـیق ًب ثذ آى ًي ىبػـی ِئ ؿاد ًب آػیٌک پبًٌگ کیٌہ۔ 

هلک امے ًب هغَوً ُئ وعت و واهؼہ امے ًب ػیہبڑ ِئ موگو کٌٌگ ‘ ىبػـی هوم امے ًب

‘ ىبػکبهی‘ ؿاد ًب ىیلی ثڑفی‘ وثو                                      ي آ وڑ ِئ۔ ًٌب  توًب گچی

ػوػ ؿواد وثوػ ثیـىت ىبػـی ًب ػؿوىن اٹ هؼام ہتیکو هٌٌگ کیـٍ۔‘ ڈکھ و هبتي  



ہـا ثٌؼؽ کہ ػاػول ٹی اعتہ هـیک اوػے ىبػـ پبؿٍ۔ امہ رواًو ىبػـ امے کہ  

ِئ تیٌے ٹی پوىٌگ یب کبئٌبت ًب ہـ گڑا‘ اوًب هوت ِئ تغیل‘ ثبیؼے او ىبػـی ًب گيبػ تغے

ڈکھٌگ ًب مگ تغے۔ و ىبػـی کي كي ىبػـی توى اواؿ عیبل و كي  آى چبہٌؼاؿی ًبُگـد 

 آتیبى ثلؼ هـے و ىبػـی ہـ وڑًب ؿًگ و ہبٹی ٹی هٌٌگ کیک۔

پبرٍ:۔ اے ٹھپو )شیئر( اًت   

اے ؿٍ )چپ و ‘ اؿمطو ىبػـی ِئ ًـوگی و هوفوًیت)ٹہٌؼاؿی( توى اواؿ ػاؿٍ 

والغواٍ پبؿیٌے۔ گڑا امہ تـتیت میٹی علوکب ہوو ہیت آک ہـاكتیٹی هؼٌہ و هلہوم چبگـػ( ًب ک

فًؼًب ثبؿین و کوالغوائی ًب ػؿىبًی هـے اوكک ٹھپو)ىیئـ( پبًٌگـٍ۔‘ آى ثیؼك  

 ىیئـ یب ٹھپو اًت امے ػاًب هؼٌہ ِئ ػؿىبى کٌٌگ کي پبهؼاؿآتب ولؼیک ػاوڑ ُئ۔ 

(i  ٹہلٌگبًو ىیئـ پبًٌگـٍ۔ہوو گبل آک ہـاكک امہ هوَؼ امے کي  

(iiہوو گبل آک ہـاتیبى ًلل گواچی هـے۔ 

(iiiہوو گبل آک ہـاٹی اًنبى ًب روفٍ ِئ تبڑ واڑ یب ثو کٌٌگ ًب الئغی هـے۔ 

(iv ہوو عیبل ہـا گُھٹ ًب پُـاٹ پبًٌگ ِئ۔ 

(v ًب ؿػو ثٌؼ ِئ ىیئـ پبؿٍ۔ )هٌت یب چي)تغیل 

(vi روفٍ تب ػؿىبًی ًب پي ىیئـ پبًٌگک۔ 

(vii عیبل و روفٍ ِئ اوڑػٍ کٌٌگ ًب پي ىیئـ پبًٌگک۔ 

(viii ىیئـ روفٍ تب فیجبؿب و عوه تت آ ػؿىبًی ِئ۔ 

اگہ ثڑفکو تؼـیق آتب عوڑتی اٹ ربچ ِئ ہلیي تو ًٌے ہوو هچب گڑاک ؿمیٌگـٍ ہـاتب  

‘ مبڑی هٌٌگ امہ ىیئـ)ٹھپو( امے کي ّـوؿی عیبل کٌٌگـٍ ُگڑا اولیکو تؼـیق ٹی وفى

هنٹویکو تبحیـی روفٍ یب گواچٌی)احـ اًگیقی( چبؿهیکو ٹی ًٌیلٌگ ‘ و ٹی تت تبحیـاؿٹویک

)گھٹ اٹ پبًٌگ و وفى و عیبل ًب هٌٌگ( پٌچ هیکو ٹی هٌت)تغلیل( ىيویکو ٹی روفٍ تب 

و ہيتویکو تؼـیق ٹی روفٍ توى اواؿ ػؿىبًی ًب ػؿوىن ‘ ہلتویکو ٹی روفٍ و تغلیل‘ ػؿىبًی

امے کي ثبئؼے۔فیجب هٌٌگ ًب ىؼت ىیئـ   

ػاكتیبى ثیؼك ىیئـ ًب پیي کہئی تؼـیق آک هٌٌگ کیـٍ ولے امہ ىیئـ امیٹی ہـا گڑاتب  

 هٌٌگ کل آى ّـوؿی ِئ اوكک ػاػو۔

(i (روفٍ )رؾثہ 



  (ii (چي یب هٌّت)تغیل 

  (iii وفى 

و ایلو کل ہیت آک ىیئـ ًب هوَؼ یب ‘ احـ اًگیقی‘ ػاکبى پؼ ایلو ثچوکب گڑاک ػًکہ تت 

ًب ػؿىبًی ِئ کیـٍ۔ احـ  

 شیئر؍ ٹھپو ًب ہبٹی:۔

ىیئـ ٹی اؿا هَـػہ)لئیت( هـیـٍ ہـاكک امہ ثضـ امیٹی هـیـٍ۔ ہٌؼٍ اڑتوهب لئیت  

آک ہن هبكیہ وؿػیق هٌٌگ کیـٍ۔ و ثیؼك هبكیہ ؿػیق آى ہن هٌٌگ کیـٍ۔اڑتوهب وڑًب گبل آک 

ل آتیکي پبًٌگ اک ػًُکہىیئـ پبًٌگـٍ ولے ٹھپو پب ٹھپہ ثیـٍ ہن هبكیہ و ؿػیق واال گب  

 شیئر

 ہـ گپ آ ًٌب اُمتے چڑٍ ىولینہ اًتئے؟

 هٌظوؿ ثلوچ() وعتل تو هـک ًي تو ًی ؿن عواؿ مے آًجبؿ   

 ٹھپو؍شیئر

 ىوم ثغتیک و ومیک ًٌے

 اهجبل ًبظـ()            کٌُگٌو فًؼٍ فًؼگیک ًٌے             

یکو ىیئـ یب ٹھپو ٹی اڑتوهب لئیت اولیکو ىیئـ اٹی لئیت آک ہن هبكیہ اكّل ولے اؿٹو 

 آک)هَـػہ( ہن هبكیہ وؿػیق ُئ۔ ہٌؼى اڑتوهب ىیئـاک ثب وفى وثضـٹی اؿیـ۔

 شبعری ًب هقصذ:۔

ثـاہوئی اػة اٹی ػا پومکٌو تـاى امے کہ ىبػـی اًت امے؟ و ىبػـی ًب هوَؼ  

بئکػاپ‘‘ ہوهـ’’اًت ِئ۔ىبػـی ًب هوَؼ ِئ ػؿىبى کٌٌگ کہ ػًیب ًب اولیکو ىبػـ   

 (i ’’ )لطق( ِئ ہـا امہ وڑ امے ًب ربػو آى وػی هـیک‘‘ ہجل’’ىبػـی ًب هوَؼ ‘‘ 

ہوهـ ىبػـاًہ الئغی ِئ ؿیجی )الہبهی هوت( پبئک کہ ىبػـی ػیو وثت آتب کوک و  

 ػػب و ػاتے عوه کٌٌگ اٹ روڑ هـیک۔

  (ii خور خص:۔ 

ػا وڑ کیک۔ یوًبًی هلکـ روؿ رل ىبػـی ًب ثبؿوٹ تیٌب عیبل آتب ػؿىبًی ئِ    



ىبػـی ػـوّی ًطبم ًب ہوو ىکل ِئ ہـاًب هوَؼ هبؿی یب ثٌوکبتے تیٌب پلّو آ ’’ 

 ‘‘چکٌگ ِئ و صبلت آتب ثبثت ؿؿبهٌگ ئِ 

  (iii ہوریص:۔ 

ىبػـی ًب هوَؼ ًب ثبؿوٹ ػُى پبئک۔‘‘ ہوؿیل’’امہ پیي یوًبًی هلکـاك   

 ’’ ِئ وػی کٌٌگ ًبِئ یب ہوو ىبػـی ًب هوَؼ اول تو كبئؼٍ تٌٌگ ِئ یب َچل )ػلچنپی( 

 ‘‘َچل و گلوثبلی تے امہ گچیٌو فًؼامے ًب ڈك وًيبى ِئ پٹٌگ کے اوڑػٍ کٌٌگ ًبئِ 

ثڑفکو ًظـیہ یب کول آتیب ؿوؿ کیي تو ػا پبًٌگ کیٌہ کہ ىبػـی فًؼًب آػیٌک ِئ و ػاًب  

هوَؼ عوىی وىبػکبهی توى اواؿ اواؿ چبہٌؼاؿی ًب اصنبك تٌٌگ ِئ۔ہٌؼى ىبػـی ہووعل 

 گچیي و کبًڈا هـیک اعل کہ او فًؼآى عڑک هـیک۔

شبعر اضے ًبُگرج آک:۔او خواى   

یوًبًی هلکـ ہوؿیل ًب ًقػ اٹی امہ ىبػـك ہوو وعت امہ گچیٌو تبحـ ئل روڑ  

کٌٌگ کیک ہـا وعت او لوف آتے پبهؼاؿی و پُہی اٹ ػُى ُعلینہ کے کہ اوتب پبًٌگ و ًوىت 

گے۔آى لل لوف آتے رتبُئ هؼٌہ اك ؿمیٌ  

امہ ىبػـ امے کل آى گچیي هٌٌگ ًب ثبؿوٹ ہوؿیل ػا ہن پبئک کہ ىبػـ ہوو وعت  

کل ِئ ػومت ثـیک یب اوًب ًوىت امت آتیب احـ کیک ہـاتن او هوَؼ وَچل و ہجل ِئ ػاوڑ 

اواؿ کے کہ اوكک امٹ عٌٌگـ اًتئے کہ ىبػـ ًب هبؿی یب ِثٌوک وعواًوکبتے ؿهبئيت توى 

ک۔اواؿ اواؿ عوىی ہن ؿمیلِ   

ىؼوؿ ًب ثُنٌی و ىبثیتی ِئ رواى اًگب ىبػـ ًب ُگـد ’’ہٌؼى ہوؿیل گچیي آ ًوىت کي  

کـمہ ػا پبئک کہ ىبػـ اًنبى ًب فًؼ وکڑػاؿ ِئ ًووًہ روڑ کے و ىبػـی ًب ہوو فثبى ِئ 

 امتؼوبل کے ہـا فًؼًب ُگـد آتب پوؿا واؿی ِئ کیک۔

اصنبك( ًبروزالئی ِئ ‘ ٍرواى اًگب ىبػـ ہووػے ہـا تیٌب تہہ ًب عبعـ)روف 

ًب                                       هٌٌگ کي الیپک ثلکہ او ػا هو                                      هو

 ہٌؼا روزالئی ِئ تزلی تل روڑ کے۔

یؼٌی ؿاد ًب مغتی و موؿیک ہـ ربگہ امٹ هـیـٍ و رواى اًگب ىبػـ تیٌب تزـثہ و  

گيبػ ًب فی آ ہٌؼًو مـصبل ُمزلک ہـاكک ؿاد ًب تہہ ٹی هـیـٍ اوًب ىبػـی ٹی ػاعہ گيبػٍ 

ہ او هبؿی ِئ تیٌب ىیئـ آتیتی ڈثیلے و تیٌب کٌڈا ِچکے و هبؿی ػا مـپٌؼ هـے کہ َچل هـے ک

 اوًب ویل آک ػؿىبى هٌٌگ ُئ۔



یؼٌی رواى اًگب ىبػـ کي صویوت آى عڑک هٌٌگ و ؿاری ویل آتیبى ثلؼی ثھبف  

ّـوؿی ِئ۔ ولے ثـاہوئی ىبػـی ٹی صویوت ًب هٌٌگ یب صویوت ِئ ػؿىبى کٌٌگ ثھبف کن 

و ًٌب ىبػـ صویوت آى ثھبف ُهـے۔ ىبػـئنے کي ػا ثبئؼے کہ او هطبلؼہ کبئٌبت اى عٌٌگ اِک۔

اے ؿٍ توى اواؿ پیيي ًب صبلیت و اػة آ ہن ‘ رواى واعت هـے۔ رواى اًگب ىبػـ ًب ًگبٍ ػاؿٍ

 تغوک هـیک اوٹی هؼام هوبثلہ ًب عوامت هـیک۔

 شبعر ًب خبهیک:۔

ثـاہوئی اػة ٹی مٌزیؼٍ هٌٌگ یب امتٌب ہُت اٹ کبؿین کـوکو ثھبفکن ػو ثـیک هچب  

اػة ٹی رواًو ىبػـ اك پٹٌگ ثھبف مغت ُئ کبؿین امے۔ اًتئے کہ ًٌب ىبػـ ًب تت ٹی 

لوف آتب ثے تـثڑ امتؼوبل کٌٌگ ػاعہ ‘ كي آى ًبثلؼی‘ؿامت گوئی اف ہٌؼى عواًٌگ آى ُهـی

هٌٌگ آى اًکبؿی ِئ۔ػاڑے ہـ ہوو ثٌؼؽ ِئ ىبػـ پبًٌگ اک  گیيتـی اٹ هُنٌے کہ صویت ئِ 

 ہـا امہ ؿقل اك یب هٌہ ىیئـ ًوىتہ کـے یب هيبػـٍ میٹی مبڑی هل۔

ػاڑاى ثیؼك ىبػـ ًب عبهی تیبى امٹ اك ػا ہن اؿے کہ او ؿاد ًب ویل و فوػ آتے  

 گڑاًب ىیلی عٌپک او ثُوػ )صل( آى ہوؿک عٌٌگک۔ اًتئے کہ ثوػ واال ثٌؼؽ ہـ چٌکب ثھال

 ثڑفی آ ًظـ تغک۔

ًٌب ىبػـ صویوت ِئ ثیبى کٌٌگ آى ُعلیک یب اوٹی ػا گيبػ اكّک کہ تیٌب چبگـػ اٹ اًتل  

ًب وظیلہ ٹی آعتہ ِئ۔ ُفلق ًب وؿػِئ هْب ‘ الڈی‘ عٌے ہوووڑ ثیبى کے۔ ثیـٍ ًٌب ىبػـ فیجب

 کپّک۔

ک۔ىبػـ آتب ثبؿوٹ ػى ًوىتہ کی‘‘ ہوؿیل’’یوًبًی هلکـ و ىبػـ    

(i گیيتـی ىبػـاک رواى اًگب کنـ آ ہٌٌگ ًب وہن و عیبل ٹی هوَؼ ًب لیک آى تڑیـٍ۔ 

(ii  اوكک ہـاتن تیٌب هوَؼ ِئ گوًڈ اًگب لوف آتیٹی موگو کٌٌگ ًب کوىنت ِئ کیـٍ ولے اگہ

 هگہ )اثہبم( یب کیي کپي ًب ىکبؿ هـیـٍ۔

(iii کیـٍ۔‘‘ للبظی’’کوىنت اٹی  ىبػـاک تیٌب ىئـ آتے فیجب کٌٌگ و کل ِئ ػومت ثٌٌگ ًب  

(iv  گڑاك ىبػـاک تیٌب مـصبل ِئ کل آى رتب کٌٌگ اوٹی فیجبئی و یکنبًیت ِئ ہتٌگ ًب

کن ػلوی ‘ عبٓـاى چٌکب چٌکب ہیت  هَہ آتے ػاوڑ ًوىتہ کیـٍ کہ ہـاڑاى اوكتب ًبثوػی

 ػؿىبى هـیک۔ ػًُکہ رٌگل اٹی هچھی یب ػؿیبة ًب چولی تب فی آ عـهب ًب هٌٌگ۔

(v  آى ہن ثھلو ًنغبى اك )اگہ ىبػـی ٹی كي آى ًبثلؼی عٌٌگ ِئ تو چٌکب َؿػ )ؿلطی

 ؿمیٌِگک۔



(vi  ہـا ىبػـ کے واؿ واؿ امہ وڑًب ؿلطی کیک تو او هؼوولی یب چٌکو ىبػـ اك پبًٌگ

  اک۔

ہوؿیل ىبػـ هٌٌگ کي ػا ىڑت ِئ الفهی تغنہ پبئک کہ ہـاػے ىبػـی ًب ثبثت  

هؼلوهؼاؿی اك هق یب كي آى ًبثلؼ هـے گڑا  او ىبػـی کٌٌگ ًب هچٹ گيبػ ہن هق یب ہچو 

 تکلیق ِئ ہن کپ۔

کٌے ىبػـ پبثہ ثو اگـ کٌے ٹی ىبػـی ًب ٌٍق ’’ػا پبئک کہ ‘‘ ہوهـ’’ہٌؼا ثبؿوٹ  

 ‘‘آتب ثبؿوٹ مہی چبہٌؼاؿی اف یب ػاكتے )ٌٍق آتے( اوكتب مہی ہٌؼا کپلٌگ تپـٍ

چبئٌگ اک امہ تہہ ًب عبهیک تو اؿٹویکو  ىبػـ امے ٹی عبهی تب هٌٌگ اِؿا وڑاٹ 

عبؿری عبهیک۔ اولیکو وڑًب عبهی یؼٌی ػاعلی عبهی ىبػـ ًب وروػ آى تؼلن تغک یؼٌی 

ىبػـ كي آى ثلؼاف او كِي ىبػـی ًب اٍول آتے مـ پٌؼ هلک هطبلؼہ ًہ هٌٌگ ًب موة آى 

 عیبل آتیتی ثُِنٌی ًب ہچو ػؿک اك لگپک۔

ری ِئ اے ًب تؼلن ؿاد توى ِئ یؼٌی ػا عبهی ىبػـ و اؿٹویکو وڑًب عبهی ہـا عبؿ 

ؿاد ًب ًیبم اٹی هـیک ػًُکہ ىبػـ ُهـ ہُـوک هق اوػے ػا عجـ هق کہ کٌب ػا پبؿ اے پبؿ 

اًت هٌٌگ ِئ۔ ایلو ػاکہ اگہ اوًب فہي ٹی هوَؼ امے ًب ػوئی کٌٌگ اف گڑا اوًب ىبػـی 

 ُمجک عٌٌگ اِک۔

 

 في شبعری ًب اصول آک

پبثٌؼی ِئ۔ ہٌؼ ى كي ىبػـی ٹی ػلن الؼـوُ یب ثضـ آتے چبئٌگ آى ثیؼك  كي ًب هلہوم 

ہوو فیجبئی ِئ پبؿٍ ہـا كکـو ثضـآى پؼ ىبػـی کي ّـوؿی هـیک۔ ىبػـی تیٌٹ امہ كي 

ئنے۔ ػاڑے كي ىبػـی ىبػـ ًب ػاعلی چبئٌؼاؿی اوًب ثوػ ًب کچ وکیل ُئ صنبك هٌٌگ آى 

و عیبل ًب ثُِنٌی توى اواؿ كِي ىبػـی ًب هٌٌگ  ػاللت کیک۔ ىبػـی کي هوَؼ امے ًب هٌٌگ

ّـوؿی ِئ اگہ ػا گڑاک امہ ًوىت امیٹی عٌٌگبؿ گڑا ہوو ًوىت هکول كي ٹی ِئ یب كي پبؿٍ 

 ئنے۔

كِي ىبػـی اًت امے۔ ػاًہ پیوبًہ اًت ِئ ػا اهـ امہ ًوىت امیٹی پٹٌگ اِک۔ ىیلکو  

اِک۔اٍول آتے مـپٌؼ هٌٌگ كِي ىبػـی ِئ چبہٌؼاؿی پبًٌگ   

(i ػول و ىؼوؿ آى کبؿین ہلٌگ:۔ 



رواى اًگب تغلین کي ىؼوؿ ًب هٌٌگ ثھبف ّـوؿی ِئ۔ ہـاتن امہ ًوىت اك ػول  

وىؼوؿ ًب هوکل اٹ هوًب ثـیک گڑا اوصویوت آى ثھبف عڑک هـیک اًتئے کہ ىؼوؿ ًب هٌٌگ 

 ًوىت ِئ للبظی آى ثِچلک۔

(ii عیبل ًب مبػٍ و كطـی هٌٌگ:۔ 

آتیبى امہ ُگـد اك عیبل ًب ِثُنٌی و مبػٍ هٌٌگ توى اواؿ اواؿ  كِي ىبػـی ًب ُگـد 

كطـی هٌگ ِئ۔ اگہ عیبل فو مـپٌؼ هـوک هـیک تو ػا ىبػـ ًب كِي ىبػـی آى ثلؼی ًب 

پہچبى ِئ۔ هيکل یب چیڑگي آ عیبل آک ہـاكتب ػولی هٌٌگ فًؼ اٹ ثھبف کن هـیک ػاكتب هٌٌگ 

 ىیئـ یب ىبػـی آى كِي گن کیک۔

(iii ٍلوف آتب امتؼوبل:۔ مبػ  

ًوىت ئنے ًب فیجبئی ٹی لوف آتب مہی ہٌؼا و مہی وعت آتغٌگ گچیي عیبل کٌٌگ اِک  

یؼٌی كِي ىبػـی کي ػا ہن ّـوؿی ِئ کہ ىبػـ ٹی ػاعل گيبػ هـے کہ ػا ػا لوف آک 

ىبػـی ًب َچل ِئ ػیـٍ ػاكک وػیلـٍ ہوو لوف آتے ىبػـی ٹی ربگہ تٌٌگے ہـاكک آمبى كہن 

ی ٹی هيکل وػی کپّل اًتئے کہ لوف آتب مہی تـاه عـاه آى اػائیگی ًب ؿواًی واػائیگ 

 پٌپک۔

(iv موچ وؿوؿ و مٌزیؼٍ هٌٌگ:۔ 

مٌزیؼگی اٹ موچ وؿوؿ کٌٌگ گڑامے ًب ثیؾ و ثٌُچظ آ مـ کیک اگہ ىبػـ اك  

ثیؼے موچ و پبم آى ًوىتہ کیک یویٌبً اوٹی اىتبكی آى کبؿین ہلیک ہـاتن ًوىتہ مے ٹی 

ًظـ ثـیک تو ہوو هوَؼ آتے ػوئی کٌٌگ کپّک ہـاكک ىبػـ ًب ػهبؽ اٹی ُئ ہـاكک ‘ فاىتب

 كِي ىبػـی کي ّـوؿی عیبل کٌٌگـٍ۔

اگہ ىبػـ ثوگ ىوگ ًوىتہ کیک تو تیٌب ػا مـصبل ٹی ًِاّل مٌزیؼٍ هـے اگہ او  

مٌزیؼٍ ُئ ًوىت اك هوًب ہتٌگ عواہک گڑا او اُمت عوائی و امت کيی اٹ مـصبل اٹی 

ؼى ڈثیٌگے کہ هبؿی ِئ تیٌب امت ًب ہیت آک ًوىت اٹی هلّـ۔ہٌ  

ػاکبى ثیؼك كِي ىبػـی ِئ ثنلٌگ کي ىبػـ ٹی ػا الئغی هـے کہ اوًب ًوىت ربػو  

 آًجبؿ احـ کے گڑا ىبػـ تیٌکي ؿاد اٹی امہ ثڑفو ہٌؼ اك روڑ کٌٌگ کیک۔

ؼى لوف آتب كِي ىبػـی کي ػا ّـوؿی ِئ کہ ہـا وڑ هوَؼ ِئ ہوو وڑ عیبل هـے ہٌ 

گچیي کبؿی هوَؼ و عیبل توى میبلی ِتغے ػًُکہ ىبػـ ِئ تیٌب ًوىت اٹی ػا گڑاِئ ًيبى 

تـوئی هـیک کہ ہوؼؿػی ہووڑتوى هـیک ہـاكک اوِؿـٍ۔ ػا گڑا ہن كِي ىبػـی ٹی اوڑػٍ ِئ 

کہ اگہ ًی کل ِئ اوؿلٌگ عوامہ تو ًے ہن ہوو ؿن ِئ هضنوك کـوئی ِئ۔ اگہ ًوىت اك 



ؿک هـیک تو هبؿی ػاڑاى ثؼؿی هضنوك کیک ػاہن كِي ىبػـی ٹی کوجوتی ًب روفٍ آى ہو

 موة ئنے۔

 في اًت اضے؟

ایہي تو كي هغَوً ُئ  گڑامے ًب چبہٌؼاؿی ِئ پبؿٍ۔ ہٌؼٍ ہٌـ کي ہن كي پبًٌگ اِک  

ثلؼی یب واعجی كي ًب هلہوم آ ثـیجـ ثـیـٍ۔‘ پبهؼاؿی‘ یؼٌی چبہٌؼاؿی  

اصنبك یب ‘ آتے چبئٌگ آى ثیؼك ہوو علوً ولے ىبػـی ٹی كي ػـوُ یب ثضـ 

روفٍ ِئ پبؿٍ ہـاتب موة آى ًوىت امیٹی فیجبئی ثـیک و هبؿی ًب ًوىتوک توى میبلی روڑ 

ًب ِئ کہ ًوىتوک تیٌے آ اعل پبثٌؼی علیک کہ او ‘‘ پبثٌؼی’’هـیک۔ اگہ ہُـى تو كي ًب هلہوم 

 علوً ِئ ػؿىبًی کٌٌگ آ هزجوؿ هـے

ػا وڑ تُنٌے‘‘ ٹبلنٹبئی’’ی ِئ كي اًت امے ػاًب ولؼ   

اگہ کل ًوىتوک مے ًب ؿوس آى گواچی)هتبحـ( هـیک یب ًوىتوک ًب روفٍ و ’’ 

ثؼّی)امٹی( ِئ تیٌے ٹی هضنوك کیک تو ہوو گڑا ہـاڑاى ػا احـ وػی هـیک او كي پبؿٍ 

ؿوس ٹی ػڑیٌگوکب احـ كي پبؿٍ ًب چبہٌؼاؿی ئِ ’’گوًڈا اًگب لوف آتیٹی ػاکہ ‘‘ پبًٌگ اِک ‘‘ 

ٹبلنٹبئی كي پبؿٍ ًب چبئٌؼاؿی کي هنہ گڑاتب فکـ ِئ کیک کہ اگہ ػا هنہ گڑا ًوىت  

 امیٹی عٌٌگـ تو او ًوىت كي پبؿٍ اك پبًٌگ ِاک ػًکہ

(i  ًب ًویکلی یب امٹی ًب کچ فیبت یب کن هٌٌگ)یؼٌی ًوىت ِئ ‘‘ اصنبك’’كي آى وػی هـوکب

اصنبك كي پبؿٍ ًب کوبل ئِ عواًٌگ آى پؼ اوػے تیٌب گڑا مـ پٌؼ هٌٌگ ًب  ) 

(ii  ہوو اصنبك ًب وّبصت ہـا كي آى وػی هُنٌے آیب وّبصت هچٹ ِئ یب فیبت ِئ۔)یؼٌی

 (اًت ًوىتوک ہوو اصنبك ًب وّبصت یؼٌی ػؿىبًی ِئ رواى کـیٌے یب ًہ؟

(iii كٌکبؿ ًب علوً اعل ِئ۔ 

( ػے تیٌے ٹی ہنہوو رؾثہ ہـاػے کہ كٌکبؿ ثیبى کـیٌے او هچٹ ِئ یب فیبت ِئ یب او هضنوك  

 (کـیٌے

ثڑفکو هخبل آتیبى موب تّوک کہ ػؿىبى هـوکب اصنبك اعل کہ ًویکل)هٌلـػ( هـیک  

او ہووکل هبؿی ًبفی آ احـ کیک۔ ؿوس ٹی ػڑیٌگوکب احـ ہـاتن كٌکبؿ ًب هہـ یب علوً آى 

 گیيتـ هـیک تو هبؿی پُہہ هـیک کہ ًوىتوک ًب ًوىت تیٌٹ اوًب ؿوس ٹی ػڑًگبًے یؼٌی

ًوىتوک ایلوتے هتبحـ کٌٌگ کي آھب ثلکہ تیٌکي ًوىتہ کـیٌے۔ گڑا ًوىتوک یب كٌکبؿ ًب ہٌؼا 

موة هبؿی ًب امت اٹی ہن ربگہ کیک۔ اگہ كٌکبؿ یب ًوىتوک هغلٌ ِئ تو او تیٌب اصنبك یب 

روفاتے ہوووڑ هوًب ہتیک ہـا وڑ او عٌبًے یب اوڑا گؼؿیٌگبًے۔ ہوو ًوىت ہـا ًوىتوک 



علوً آتے ػؿىبى کپّک تو اوڑاى هبؿی ًب ثؼؿی ثھبف هـیک گڑا ہوو ًوىت  ‘روفٍ‘ ًبهہـ

 كي آى ہوؿک ِئ اوػے كي پبؿٍ پبًٌگ پک۔

 براہوئی شبعری ٹی في پبرٍ:۔

ىبػـی یب ًوىت ٹی كي ہوو گڑاِئ پبؿٍ ہـاًب فی آ ًوىتوک و هبؿی ًب میبلی هـیک  

گ یؼٌی ًوىتوک یب ىبػـ ًب ہـاتن ػا میبلی ثـرب ملیل تو اے هواػ كي پبؿٍ اك پبًٌ

ثٌٌِگ یب عٌٌگ ‘ علوً)هہـ( روفٍ واصنبك آتیٹی ػًُو ثؼی)اتضبػ( اك هـے ہـا عواًٌگ

آى پؼ ہـ امٹ ِئ تیٌب کے۔ ہـاتن گڑا ئنے آى تیٌب هٌٌگ ًب گٌؼ ثـے یب ثؼی و میوت ًب میبلی 

 روڑ هـے گڑا ہوو احـ یب اصنبك كي پبؿٍ پبًٌگ اِک۔

عت آكي پبؿٍ ًوىتہ کٌٌگ کیک یب اوًب ىبػـی یب ًوىت آتیتی امہ ًوىتوک اك ہوو و 

یب تیٌے آ گؼؿیٌگوکب مغتی و ‘ ؿن‘ كي ًب ػؿىبًی ہوو وعت هٌٌگ کیک ہـاتن او تیٌب اصنبك

 موؿی تے ًوىتہ ًب ػؿوىن ایتک گڑا هبؿی ِئ امٹی)ًویکلی( ًب پبؿٍ ؿب هزجوؿ کیک۔

ػہ آک هوًب ثنوًو ولے ػاكتیٹی ػا وعت امکبى ثـاہوئی فثبى ٹی کیہی ىؼـی هزوو 

كي پبؿٍ پٹٌگ اٹ ہن ػو ثلک۔ یب کل كي پبؿٍ و لل ُئ   ىیئـ مے ٹی كـم کٌٌگ عواہے تو 

مغت ُئ   کبؿین ئنے ػاًب موة ػاػے کہ ػامکبى ثـاہوئی ىبػـ كي آى مہی اف و كي ًب کل 

هٌٌگ یب كي  ُگـد آتے هوًب تغنہ ىبػـی کٌٌگ تٌے۔ واہن ثـاہوئی ىبػـی ٹی كي ًب مبڑی

پبؿٍ تے پٹٌگ ًب کوىنت کٌٌگ ِئ تو هٌہ ہٌؼوًو ىبػـ ػُو ثـیـٍ ہـاكتب ىبػـی ٹی ثھبف کن 

ربگہ ًب ربگہ ًٌے كي ًب مبڑی هٌٌگ و كي پبؿٍ ػُو ثـیک۔ ہٌؼى ثـاہوئی ىبػـی ٹی صٌیق 

یب اِؿا ہـاًب امہ ‘‘ لوجہ’’هقاد ہوو یکہ اًگب ىبػـ ِئ ہـاًب ىبػـی ٹی كي ہٌؼی ِئ اوًب کتبة 

ؿقل ٹی ًٌے امہ یب اِؿا اِؿا ىیئـ ہٌؼًُو ػُو ثٌٌگ کیک ہـاكتے ًي كي پبؿٍ پبًٌگ کیٌہ یب 

آى هٌہ ىیئـ ہـاكتے كي پبؿٍ پبًٌگ کیٌہ‘‘ لوجہ’’ہـاكتیٹی كي ًب ُگـد آک پوؿو کٌٌگبًو   

(1  

  کـے ػومت گیـام رواًی تے ُهچب

 کٌب اے امٹ آ عطب اوػے یبػے

(2  

هؼًب هـے ًٌے تیٌب اًؼافٍ   

 ًٌے تیٌب ؿہی آ ملیق هہـثبى

 (3 



 ثبعجـ او ہـ کٌب ػیت آى هل 

 هيکل آتیٹی کٌب ہوـاِف ہُـ

(4  

  ًی فیجبؿب القام علپہ هقاد

 ًٌے ثغت ًب ثے ومی علُکٌے

(5 

  کنـ مٌگتی ًب یب کٹک یب وػّک

 اهیتل کٌے آں ثھلو تلیٌے

ولؼی ثل ِئ کہ ػاكتیٹی هبؿی و صٌیق هقاد ًب ثڑفکو ىیئـ آتے كي پبؿٍ پبًٌگ کہ ػا  

روفٍ یب ػؿػ ًویکل )امٹ ِئ( ِئ۔ كي پبؿٍ ًب رواًی ہن ہٌؼاػے ‘ هہـ‘ ًوىتوک ًب اصنبك

ثؼی یب هتضؼ کـكٌگ ًب کوبل هـے۔‘ ہـاٹی امٹی  

(1 

  ػىوٌی کوڑ عٌِل ًی هٌظوؿ

 هلیپک ػومتی هچے هچے

(2 

  کپہ امتے چٌک ػم اؿے ؿن اؿے 

ن اؿےہیت ػا پُہہ هـک ػم اؿے ؿ  

ہٌؼى هٌظوؿ ثلوچ ًب ػا ىیئـ آتیٹی ہن كي ًب مبڑی هٌٌگ عٌٌگ اِک و ػاكتے ہن كي پبؿٍ  

پبًٌگ کیٌہ اًتئے کہ ػاكتیٹی صویوت آى عڑک هٌٌگ ًظـ ثـیک ًوىتوک و هبؿی ًب میبلی 

روفٍ واصنبك آک امٹ عٌٌگـٍ۔‘گٌڈوک عٌٌگ اِک۔ اوكتب علوً  

 

 براہوئی ادة اٹ فِي شبعری ًب کوبوتی:۔

مزلوکب عیبل آتے امہ ؿػو ثٌؼ امے اٹ هغَوً ُئ ثضـ میٹی لوف آتب علٌگ ِئ  

ىبػـی پبؿٍ۔ ولے ہٌؼا ىبػـی ہوو وعت پیي فیجؼاؿ و آعجتی هـیک ہـاتن كِي ىبػـی ًب 

 ُگـد آک پوَؿو کٌٌگـ۔



ىیئـی ًوىت ِئ فیجؼاؿ کٌٌگ کي ہوو عیبلؼاؿی تب پي ِئ ہـاڑاى ىیئـی ‘  كِي ىبػـی 

لوف آتب ‘ ىیئـی گيبػ‘ چبئٌؼاؿی‘ هيبہؼٍ‘ عجتی ہٌؼ هلیک۔ و ًوىتوک ًب هطبلؼہًوىت ِئ آ

عیبل ًب مبػٍ و كطـتی هٌٌگ ًب ثبؿوٹ چبئٌؼاؿی هـیک۔ ہوو اٍول آک ‘ مہی ہٌؼی هٌٌگ

 ہـاكک كِي ىبػـی کي ّـوؿی عیبل کٌٌگـٍ ػاػو

  (i ػول وىؼوؿ تو مٌگتی 

  (ii عیبل ًب مبػٍ و كطـی هٌٌگ 

  (iii موچ آى کبؿین،اىتبف آى ثچٌگ 

  (iv لل و مبػٍ لوف آتب کپلٌگ 

ىبػـ و كِي ىبػـی ًب ًیبم ٹی كبٍلہ ًب فیبتی ًب موة آى ثـاہوئی ىبػـی ٹی كِي  

ىبػـی ًب پٹٌگ ثھبف مغت ُئ  کبؿین امے۔ اگہ ثـاہوئی ىبػـ آتب ىبػـی ًب ربچ ِئ ہلٌگ و 

گ کے ہوو اٍول آتے پٹٌگ ِئ تو گڑاك كِي ىبػـی ًب ُگـد آتب پوؿواؿی ِئ مـپٌؼ هٌٌ

ىبػـی ػو ثـیک کہ اے تیٹی كِي ىبػـی ًب اٍول آک عٌٌگـٍ ولے او ہن هکول اكّل ربگہ 

ئل ىیئـ تیٹی مبػٍ لوف وهتل ومبہت و ثزبفی تے اواؿ کٌٌگبًے ولے اوڑے ػول وىؼوؿ ًب 

موچ وؿوؿ مٌگتی عٌٌگپک۔ یب عیبل ہٌؼى چیڑِگي ِئ کہ کل کئے کٌٌگ کپک۔ ربگہ ئل 

گیـام کٌٌگبًے تو اىتبكی آى کبؿین ہلٌگبًے۔ ہٌؼى ربگہ ئل عیبل مبػٍ ِئ و عیبل وكکـ ِئ 

توؿًگ کي لوف آتے مہی وڑ اٹ ہٌؼی کٌٌگ تٌے۔ ہٌؼا عبتـاى ثھبف آ ىبػـ آک عیبل ِئ 

 موگو کٌٌگ کي للبظی ٹی تّویـٍ۔

ثیـٍ ؿػیق وهبكیہ ًب تیوئی ثـاہوئی ىبػـی امہ گڑگیل )ػائـٍ( میٹی ثٌؼ عٌٌِگک۔  

عبتـاى كِي ىبػـی ًب اٍول آتے ًظـ اًؼاف کٌٌگبًے۔ ہٌؼى ثـاہوئی ىبػـ ًب تت ِئ پُہہ 

هٌٌگ امل آمبى ِئ اًتئے کہ کل امہ هَـػہ ئل ثٌٌگ آى پؼ ػا پُہہ هـیک کہ اؿٹویکو 

 هَـػہ ًب هبكیہ ؿػیق ػا هـیک۔ ہـاكک كِي ىبػـی ًب ًبثلؼی پبًٌگـٍ۔

ری ًب ضوة:۔فِي شبعری آى هُ   

ثـاہوئی ىبػـی ٹی كِي ىبػـی آى ًبثلٌؼی ًب موة آک ثھبفو ولے ػاڑے پُہہ هٌگ  

 کي آهؼو آوؿػ ًب هخبل ِئ ایتٌہ۔

 آهذو آورد ًب ویل:۔

ػًُکہ آهؼو آوؿػ ىبػـی ًب اِؿا رتبئو اٍطالع ُئ آهؼ ہوو ىبػـی یب ىیئـ ِئ پبؿٍ ہـا  

ہ کیـ۔الہبهی هـے یب ػُوی  آى ثے مبعتہ پیيي هـم  



آوؿػ ہوو ىبػـی ًب وڑِئ پبؿٍ ہـاػے ىبػـ موچ و ثچبؿ آى پؼ تیٌٹ مزلک گڑا  

آهؼٹی ىبػـ ًب کوبل ہچ عٌٌگپک اًتئے کہ عیبل هؼؿتی هـیک و لوف آک تُکہ اٹ تـتیت 

ہلیـٍ۔ ولے آوؿػ ٹی ىبػـ ہـ گڑاِئ تیٌٹ مزلک و ىیئـ ًب هغتلق ثيظ آتیب ؿوؿ کیک ػًُکہ 

و ػاًب تہہ ٹی اًت هوَؼ اك تغٌگ ِئ۔ لوف ‘ عیبل ئنے آ ىبػـی هـےاو ػا ہُـک کہ اهـو 

 آک اهـ گچیي کٌٌگـ اىؼبؿٍ و تيجیش اهـ تٌٌگے)پیي پیي(

هٌہ مبل ُهنت ثـاہوئی ىبػـی ٹی گچیٌب ىبػـی ہووػے پبًٌگب کہ ہـا آهؼ هنکہ ہٌؼا  

بتـاى آهؼًب ہوو ثھال موة ِئ کہ ثـاہوئی ىبػـ ًب ىبػـی ٹی كِي ىبػـی عٌٌگپک۔ ػا ع

 ىبػـی  ٹی ہچو کوبل و هتبٍ هبؿی ئل هلک۔

اگہ گچیي آ ىبػـی ًب تؼـیق ِئ کیي تو ہوو ىبػـی گچیي پبًٌگ ًب الئظ ِئ ہـاٹی  

امہ هوَؼ اك تغوک هـیک و ہـا پوؿا كي ًب لوافهبت آتے پوؿو کیک و ہـا كِي ىبػـی ًب 

ٌٹ مزلوکب)ہتوکب( ىبػـی گچیي آ هچب اٍول آتب فی آ تغلین کٌٌگ اِک۔ ہٌؼى آوؿػ یؼٌی تی

 ىبػـی هٌٌگ ًب الئغی تغک اگہ ػاٹی كِي ىبػـی ًب ُگـد آک پوؿو کٌٌگـ۔

 براہوئی شبعری ٹی آهذو آور ًب فرق:۔

ىبػـ ًب ػُوی یب هلن آى ہجوثب یب ثے مبعتہ پیيي ‘ گیيتـی ثٌؼؽ آک ػا پبؿٍ کہ ہوو ىیئـ 

 ُ ـے آى پؼ هتبٍ عواؿی اٹ روڑ کٌٌگ اِک۔هـے او اے ىیئـ آى فیبت َچل ایتک ہـا ثھبف ہ  

 اولیکو وؿًب ىبػـی ِئ آهؼ و اؿٹویکو وڑًب ىبػـی ِئ آوؿػ پبؿٍ۔ 

 آهذ)بَروک(:۔ 1-

آهؼ ىیئـ ًوىتہ کٌٌگ یب تلٌگ ًب ہوو وڑ ِئ ہـا ىبػـ ًب ػوی یب هلن آى ثیؼك موچ  

 وكکـ آى پیيي هـے و ؿیجی یب هؼؿتی وڑ اٹ ثـوکب ىیئـ ِئ آهؼ پبؿٍ۔

ػا وعت امکبى ثـاہوئی ٹی اعل کہ ىبػـی هُنٌے اوًب ثھال ثيظ آهؼ ًب وڑ اٹی  

صنبة هـیـٍ و ثـاہوئی ىبػـی ٹی آهؼ ًب ىبػـی ػومت تغٌگبًے و ػاڑا كغـ کٌٌگبًے۔ 

ولے ػا ثھلو ؿلطی ئنے اًتئے کہ آهؼ ٹی ىبػـ ًب ہچو موچ و ثچبؿ ًب ػول ػعل هلک۔اًتل 

ػا وڑًب ىیئـ تیٹی ہچو هوَؼیت ئل هلک۔ لوف آک ہن مہی کہ ثبٹی ثل ًوىتہ کٌٌگ اِک۔ و 

 ہٌؼا امتؼوبل هلنہ ہـاڑے ػاتے هـوئی ِئ۔

ولے ػامہ رؼیؼ ثـاہوئی ىبػـ آک ػا کنـ ِئ االًو و آهؼ ًب ىبػـی ِئ ُمجک مـپٌؼ  

 هـیـٍ۔ گڑاك آهؼ ًب ىیئـ تب ًووًہ ؿبک۔

)ڈاکٹـ ؿفام ٍبثـ(ػُى ویـاى کـوکب ػیـ ئنے  تپـٍ ؿوتے تـوکب ػیـ ئنے  1-  

 هیـو مـػاؿ عبى ػیـے پبى)ًبػؿ هوجـاًی( گٌؼٍ ِئ ػیـ رواى ػیـے پبى  2-



 او الڈی ُئ  لیلی کٌب او کزل و فیجبء کٌب 3-

 ػوئے تغک امتب کٌب )ثبثو ػجؼالـصوبى کـػ( ًی پبه کـ ثـمب کٌب 

هیٌگل( ہـامٹ ػم ػؿے ہـ کّل کبہلے)اهیـالولک ػا کنـ ُهـؿٌے ُهـ ًٌب هٌقلے  4-  

 امتٌب ُؿٹ آٍ و فاؿی ًب پٌٹ)اكْل هـاػ( فًؼ ًب ؿن تب کچبؿی ًب پٌٹ  5-

ثڑفکو ىیئـاک آهؼ ًب هخبل اُمـ ػاكک تو ػوی آى ؿواًی اٹ پیيي هـیـٍ ولے ػاكتیٹی  

و ًوىتوک ًب ‘ موچ وكکـ یب ىؼوؿ و ػول ًب مٌگتی ًب ہچ عٌگپک ہٌؼى اصنبك و روفٍ

 هوَؼِئ مہی تٌٌگ کپنہ۔

و كِي ىبػـی ًب ًہ هٌٌگ ثھبف عٌِگک۔‘ كي ًب کوجوتی‘ ًب ىیئـ آتیٹی اثالؽ ًب کویآهؼ    

 آورد )ہتوک(:۔ 2-

عیبل و ىؼوؿ ًب ‘ هضٌت و عواؿی توى اواؿ‘ ہوو ىیئـ یب ىبػـی ثھبف وعت آى پؼ 

ثُنٌی ٹی عیني هـمہ لوف آتب مہی امتؼوبل اٹ امہ هغَوً ُئ تـتیت امیٹی ػؿوىن ہَلے 

اِک۔آوؿػ پبًٌگ   

اصنبك اواؿ هـیک گڑا ‘ روفٍ‘ هہـ‘ یؼٌی آوؿػ ٹی ًوىتوک یب ىبػـ ًب علوً 

 هوَؼ ػوئی هـیک و ىیئـ آعجتی هـیک ًووًہ ِکي هٌہ ىیئـ۔

اُؿک ػا عٌک پوتڑو‘ ػُوی ػا ًک پوتڑو 1-  

 ہتن اُىبًے گواڑعے چوٌک چولی هُنٌو )هٌظوؿ ثلوچ(

 وعتٌب ہیت ُئ هَہ ُئ ًبظـ 2-

کہو ػاڑے)اهجبل ًبظـ(ػیـکي ػیـ وا   

 روڑػاڑے ثٌؼؿی کي هل ثہيت 3-

 ػوفعی ہن ولؼا آػم فاػ هل)صٌیق هقاد(

آوؿػ ىبػـی ٹی آعجتی هٌٌگ ًب گيبػ هـیک و هبؿی واؿ واؿ عواًٌگ و ثٌٌِگ آ  

 هزجوؿ هـیک۔

آهؼ ًب هخبل ہٌؼًُے ػًکہ امہ هنتـی ئنے ًب عیبل ٹی ًويہ ئل ثـیک ولے ػا ہچ  

ا ًويہ آ ثٌگلہ ِئ ػم رٹ ٹی تیبؿ کے۔ ثلکل ہٌؼاوڑ اگہ آهؼ ٹی عیبل فوئل هٌٌگ کپک کہ ہٌؼ

عـاه و عیبل ًب هوفوں و ًبهوفوں هٌٌگ آ وعت لِگک۔ ہٌؼ ‘ ثٌٌگ کیک ولے لوف آتب تـاه



موة آى گچیي آ ىبػـی یب ىیئـ ہووػے ہـاڑا وعت لّگے و موچ و ثچبؿ آى پؼ مزلٌگ ِئ 

 ہـاًب هخبل آوؿػ ِئ۔

 ارٹویکو بشخ

 براہوئی خذیذ )پوضکٌب( شبعری ًببٌبء:۔

ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ًب ثٌبء ہـا وعت آى هل؟ ػامکبى ػا ثبؿوٹ پک ُئ ولؼی ئل  

تٌٌگ تٌے کہ ػا ػوؿًب صؼ ثٌؼی ہـاکبى هٌٌگ کیک۔ ولے ثھبف آ اػیت و هضون آک ثـاہوئی 

 رؼیؼ اػة و رؼیؼ ىبػـی ِئ تیٌب تیٌب وڑٹ ثيغبًو ػًُکہ۔

ـصوبى ثـاہوئی اولیکو واؿ ثـاہوئی ًيتوک آ اػة ِئ چبؿ ہٌؼا ثيغبًے ڈاکٹـ ػجؼال 

ء 1947ہـاتیبى گڈیکو یب چہبؿهیکو ػوؿ ہـاػے پومکٌب ػوؿ پبئک ػاًب ثٌبء هیبم پبکنتبى یؼٌی 

آى پؼ هـیک۔ ولے ػا ّـوؿی اف کہ ػوؿ ئنے ًب ثٌبء هیبم پبکنتبى آى پؼ هـے۔ ہٌؼى گڑاك 

 ػا پبؿٍ کہ

 1960 ًوائے ‘ توئی هجلؾ‘ چھبپ هـوکب ؿمبلہ آک ہـاكتیٹی توئی هؼلن ء ٹی گڑاك

اولل و ایلو ؿمبلہ ؿبک ىبهل اؿیـ ہـاكتیٹی اؿػو ًوىت آى ‘ ثلوچی کـاچی‘ وٓي کوئٹہ

ثیؼك ثلوچی وثـاہوئی فثبى ٹی ًوىتہ هٌٌگ ىـوع هل۔ و ہوو وعت ًب ًوىتوک آتیٹی ہیجت 

ػجؼالـلوؿ ‘ ػجؼالجبهی ػؿعبًی‘ ع۔د  ىبہواًی ‘تبد ؿًؼ‘ پیـ دمحم فثیـاًی‘ هہین عبى‘ عبى

صکین عؼائے ؿصین و ایلو پٌک ثـیـٍ اواؿ ُئ۔ ولے ػا ًوىتوک آتیبى ثیؼك پیـل ‘ ػؿعبًی

 فثیـاًی آى پیي کل ئل ىبػـی ًب ُگـد آتیب ثٌٌگ کپک۔

‘ علیلہ گل دمحم ًوىکوی وپیـ دمحم ًیوـؿی’’ہٌؼى امہ اػیت ئنے ًب عیبل ػا وڑ ِئ کہ  

اگہ ہٌؼا عیبل ِئ ثٌبػ روڑ کیي ‘‘ جہ ػؿعبًی و پومکٌب اػیت آتب ًیبم ٹی پول ًب صیخیت تغـٍهکت

ء آى ىیٌک 1950تو ًٌے رؼیؼ ثـاہوئی ىبػـی ًب ثٌبء ِئ تؼیي کٌٌگ ٹی آمبًی هـیک کہ 

توئی هؼلن یب توئی هجلؾ ہـاكتیٹی ثـاہوئی فثبى اٹ ًوىتہ آک ہن چھبپ ‘ هـوکب ؿمبلہ ؿبک

موب تلک کہ اے ًوىت آتیٹی اعل هٌظوم ًوىت اُمـ اعل هٌيوؿ؟ ہٌؼى ہٌؼا  هُنـٍ ػاہن

ؿمبلہ ؿبتب هبلک آک ػًُکہ ػجؼالجبهی ػؿعبًی وػجؼالـلوؿ ػؿعبًی ہـاكک هکتجہ ػؿعبًی ًب 

كکـ آى تؼلن تغبؿٍ ػاكک ہن رؼیؼ ػوؿ ٹی ىبهل هٌٌگ کپّنہ اًتئے کہ ػاتب تـثیت رؼیؼ 

ؼى ًوىکوی یب ًیوـؿی رؼیؼ ػوؿًب ًوىتوک آتیٹی ىبهل ػوؿآى ُهنت آى هتبحـ اّمک۔ ہٌ

  هٌٌگ کپنہ اًتیکہ

 ’’ ء و 1948‘‘ ثبفاِؿ مغي ًیوـؿی’’ء و ًیوـؿی ًب 1954‘‘ گلؼمتہ ًوىکوی

ء ٹی چھبپ هنوًو۔ہـاكتب ىیئـی گيبػ هیبم پبکنتبى آى هہبلوًب ِئ۔1961‘‘ هہـوكب’’  



ہ ثـاہوئی پومکٌب ىبػـی ًب ثٌبء ػاعہ ثضج آى پؼ ػا پبًٌگ ٹی ہچو ثبک ئل هلـو ک 

ء امکبى ًب ػوؿ ِئ هکتجہ ػؿعبًی و 1960ء یب ػاڑاى ہن پؼ هـیک و هیبم پبکنتبى آى تب  1960

 پومکٌب ػوؿ ًب ًیبم ًب ػوؿ پبًٌگ اِک۔

 

  ء آى پذ ًب شبعری1960

فهبًہ ًب ىیلی ثڑفی آى عیبل و كکـ و روفٍ ؿبک گواچی هـمہ ىوى ہلیـٍ ہٌؼى  

پومکٌو موچ وعیبل ئنے توى ٹک ایتک۔ ػوؿًب تجؼیلی آى ہـ گڑا آًجبؿ اػة ہن ہـػے امہ 

گواچی هـیک و اػة ٹی ىبػـی ہوو پڑ ِئ ہـا چٌکب تجؼیلی آى ثھال تجؼیلی امکبى کل ِئ 

تیٌے ٹی ہٌؼی کٌٌگ ًب الئغی و مگ تغک۔ ىبػـی گؼؿیٌگوکب ػوؿًب آػیٌک هـیک و 

 ثـوکب وعت ًب کوالغواٍ۔

ء آى هـیک و ػا ػوؿ ًب ایٌو امکبى چل و پٌچ مبل 1960ؼ ىبػـی ًب ثٌبء ثـاہوئی رؼی 

مغتی وموؿی و ىیق ثڑفی تیب تبالى ِئ۔ ثـاہوئی ىبػـی ًب ثٌبئی وعت و ایٌو ًب ‘ ًبتزـثہ

ىبػـی ٹی ثھبف كـک ِئ ػامہ رؼیؼ ىبػـی ٹی ػے پؼے تزـثہ هـمہ کٌٌگے۔ ػامہ ًب 

ہـ پومکٌب ٌٍق آتیب کبؿین ًب ثٌبء هُنٌے و ایلو اػة ىبػـی چڑٍ ؿقل آ ہڈکب کپک ثلکہ ػاٹی 

آتب ٌٍق آک ثـاہوئی اػة اٹی اوڑػٍ هٌٌگ ُئ۔ گڑا ػا پبًٌگ اٹ آمبًی هـیک کہ ایٌو ًب 

ء ًب ىبػـی ًب 1960ء ًب ىبػـی امہ وڑ اكل اًتئے کہ ػامہ ًب ىبػـی 1960ىبػـی و 

یلی ثڑفی ِئ و فهبًہ ًب هوًی ہٌٌِگ ًنجت ثھبف ىوى ہلُکٌے۔ ػا کل ًب موة كکـ و عیبل آتب ى

 ًب عبٓـاى تؼلین صبٍل کٌٌگ ِئ۔

تیٌب آمبًی کي ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ِئ اؿا ہٌؼا رتب ثيغٌہ تبًکہ ػا ػوؿ تب رتب رتب ربچ ہلٌگ 

ؿویہ و میبمی وهؼبىی پل هٌظـ آ عوڑتی اٹ هلن ہـكٌگے۔‘ و ہـ ػوؿًب ىبػـآتب ؿرضبى  

-1 1960 ًب ىبػـیء امکبى 1990ء آى تب   

-2 1990 ء امکبى ًب ىبػـی2005ء آى تب   

ء آ اینـ هـیک ػا ثـاہوئی 1990ء آى ىـوع هـیک و  1960ہٌؼى اولیکو ثيظ ہـا  

ء آى تب ًوىت ًب ػے امکبى 1990رؼیؼ ىبػـی ًب ثٌبئی ػوؿ پبًٌگ اِک و اؿٹویکو ثيظ ہـا 

اِک۔ و ػا ػوؿ اٹی ثـاہوئی  تبالى ِئ ػا ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی تٌویؼی ىؼوؿ ًب ػوؿ پبًٌگ

رؼیؼ ىبػـی ىوى صبلی ًب هّقل آتے فو مـ کـیٌے و ػا ہوو ػوؿ ِئ ہـاٹی عیبل كکـ توى 

اواؿ اواؿ كي و كي ىبػـی ًب ثبؿوٹ مٌزیؼگی اٹ ہیت هٌٌگ ِئ و ػا ػوؿًب ىبػـی ٹی 

۔تٌویؼی ىؼوؿ ًب هٌٌگ اًوالة اك ہیُنٌے و ػا اولیکو ثيظ ًب ىبػـی آى ثھبف رتبئِ   

 1960 اضکبى ًب شبعری:۔0991آى تب   



ء آى هـیک و ػا ػوؿ ِئ اِؿا ہٌؼا ثيغٌگبًے 1960رؼیؼ ثـاہوئی ىبػـی ًب ثٌبء   

ء امکبى ِئ۔2005ء آى تب  1990ء امکبى و اؿٹویکو ػوؿ  1990ء آى تب 1960اولیکو   

مبل ء امکبى پبًٌگ اِک ػا پوؿا می 1990ء آى  1960رؼیؼ ىبػـی ًب ثٌبئی ػوؿ ہـا  

ًب تبؿیظ ِئ موگو کـیٌے و ػا ہوو ػوؿ ِئ کہ ًٌب ًوىتوک هچہ ثھبف هؾہجی كکـ آى پیيي 

هـمہ امہ رتبُئ ؿًگ مے توى ىوى ہلٌگے ىـوع کـے۔ و ػا ہوو ػوؿ ِئ ہـاًب ًوىتوک یب 

ىبػـ ػىوي ًب هکـو كـیت  ِئ تیٌب عي تیٹ عٌب۔ و تیٌب ڈھے ثلوچنتبى ِئ هنہ ربگہ ؿب رتب 

۔ گڑا اوًب امت هتبحـ هل و هؾہجی كکـ ًب ہٌؼا وٓي ًب كکـ ہٌؼی هل۔  و ػا ػوؿ رتب ٹکـ عٌب

‘ ٹی ؿقل ؿػوم ہلٌگ ِئ ىـوع کـے۔ و ػا ػوؿ ًب اولیکو ىبػـ آتیٹی ػجؼالجبهی ػؿعبًی

تـاة ‘ ؿئیل ًجی ػاػ‘ هومی ٓوؿ‘ صکین عؼائے ؿصین‘ گل عبى ًَیـ‘ ػجؼالـلوؿ ػؿعبًی

هؾہجی ‘صکین كیِ ہـاكتب ىبػـی ٹی ػيویہ ؿًگ‘ یق ؿاہیػق‘ صجیت ہللا رتک‘ الڑکبًوی

‘ گـوىک آى ثیؼك وٓي ػومتی ًب ػؿوىن عٌِگک وػا ثيظ ًب اؿٹویکو ػوؿ ًب ىبػـ آتیٹی

پـوكینـ ًبػؿ ‘ ایوبًؼاؿ ثبثو ػجؼالـصوبى کـػ‘ امضبم موف‘ پیـ دمحم فثیـاًی

ڈاکٹـ ‘ یبمیي ثنول‘ لاهیـالولک هیٌگ‘ ایوبًؼاؿ رجبؿ یبؿ‘ ػجؼالـلوؿ اصني‘هوجـاًی

 ػجؼالـفام ٍبثـو ایلو ثھبف آک ىبهل ُئ۔

ہٌؼى ایوبًؼاؿ ػجؼالـصوبى کـػ و پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی ِئ ػا ػوؿ ًب ىبػـی ًب  

عیبل کٌٌگ اِک وػا ہڑتوهبک ہوؼَـ هنوًو۔ ایلوموة ػاػے کہ ػاكک وٓي و ‘‘ مـعیل’’

موة ِئ کہ اوكتب ہـ ىیئـ ٹی ڈکھ وعواؿی ًب ڈؿبؿ ًب ڈکھ ِئ تیٌب امتب تیٹی موگو تغبًو ہٌؼا 

گٌؼ ثـیک۔ ہٌؼى ہڑتوهب تب ىبػـی ًب اًؼاف كکـامہ وڑ عٌٌگ اِک۔ ػاكتب ىبػـی ٹی هقاصوتی 

آمتب ؿقل گوئی ٹی ‘ فثیـاًی‘ یبمیي ثنول‘ پہلو فیبػٍ عٌٌِگک۔ ػاکبى ثیؼك امضبم موف

ئٌگ اِک۔تورہ فیبت عٌٌِگک ہٌؼى ثوگ ىوگ ًبثيظ رجبؿ یب ًب پٌٹ چب  

ػا ػوؿ ٹی هيبػـٍ آتب ثٌبء هـیک۔ ہٌؼى اول مـٹی هيبػـٍ تب ثٌؼوثنت ثـام آتیب هنکہ  

ولے ػاکبى پؼ ؿیڈیو پبکنتبى کوئٹہ میٌٹـ ًبثٌبء هل گڑا ؿیڈیو آ هيبػـٍ آک ىیٌک کٌٌگبؿٍ۔ 

ولے ػا ػوؿ ًب ىبػـی ٹی ثیـٍ عیبل و لوف ثٌؼی آ تورہ فیبت عٌٌِگک۔  وكِي ىبػـی آى 

لؼی و كي ًب پبؿٍ ؿبى کوقوؿی هطبلؼہ ؿبى ُهـی و كي آى ثؼؿی ًب ػؿىبًی هـیک۔ًبث  

 ء آى پذ ًب شبعری:۔1990

ء ًب ػھبئی آى 1960ػا پبًٌگ ٹی ہچو ثبک ئل هلـو کہ رؼیؼ ثـاہوئی ىبػـی ًب ثٌبء  

ء آى تب ًوىت ًب 1990ء امکبى ِئ ہٌؼى  1990ء آى تب 1960هـیک و ػا ػوؿ ًب اولیکو ثيظ 

امکبى ًب ػوؿ ِئ ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی تٌویؼی ىؼوؿ ًب ػوؿ مـپٌؼ هٌٌگ اِک۔ اًتئے  ػے

ء امکبى اػة ٹی ہـ گڑا هبثل ِئ هجول امک ػاًب موة ػا ئل کہ ثـاہوئی اػة 1990کہ 

اؿتوبئی هـاصل آتیبى گؼؿیٌگبکہ و ػاػے ًہبل ًب هخبل تٌٌگبکہ و ػاعل هواػ الویکہ کہ ػاتیٹی 



ء آى پؼ ًب ػوؿ تٌویؼی ىؼوؿ 1990ًب پبؿٍ ؿبى ہٌِوئی هـے۔ ولے ػامہ  یؼٌی گچیي آى گچیي 

ًب مٌگتی توى ثٌبء هـیک کہ ػاٹی ہـ گڑا ًب ثبؿوٹ ہیت هٌٌگ ِئ و ہـ هواػ ًب ہـ پہلو آى 

 عوڑتی اٹ چبچ ہلٌگ ىـوع هُنٌے۔

توهب ہٌؼى ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـ آتیٹی گڑاك ہٌؼًو ىبػـ اؿیـ ہـاكک رؼیؼ ىبػـی ًب اڑ 

ًبػؿ ‘ ایوبًؼاؿ رجبؿ یبؿ‘ ثيظ آتے عٌٌگ ًب ىـف تغبًو ػًُکہ ایوبًؼاؿ ثبثو ػجؼالـصوبى کـػ

اهیـالولک هیٌگل وایلو پٌک ‘ ڈاکٹـػجؼالـفام ٍبثـ‘ یبمیي ثنول‘ دمحمامضبم موف‘ هوجـاًی

یبمیي ثنول آمک ػامہ ہن ىبػـی کٌٌگو ‘ ثیـٍ ہٌؼى ػاكتیبى گڑاك ىبػـ ػًکہ امضبم موف

ٌویؼی ىؼوؿ ٹی ػاعل هُنٌو ولے ػاكتے و ہوو کل ىبػـ آتے ہـاكتب فکـ ثڑف آ کٌٌگب کل و ت

ء امکبى تبالى ِئ ػا ًیبم ًب ىبػـ 1990ء آى تب   1960ِئ رؼیؼ ىبػـی ًب اولیکو ثيظ ہـا  

پبًٌگ هٌبمت هـیک۔ ػًکہ هٌہ ىبػـ ًب فکـ هل کہ تٌویؼی ىؼوؿ ًب ػوؿٹی ہن صیبت ُئ 

اولیکو ثيظ ًب ملنلہ آى ِئ اوكک اولیکو ػوؿ ًب تضـیک آتیبى هتبحـ ُئ۔ولے اوكتب ىبػـی   

ء آى پؼ ًب مزلوکب اػة امہ رتبُئ ػؿوىن ئنے توى ؿػوم ہلٌگے و ػا ػوؿ ًب 1990 

اًتئے کہ ػا ہوو ػوؿ ِئ کہ ‘‘ هچے هـے هگہ هؼیبؿی هـے’’ىبػـ اػیت ًب موچ  ػاػے کہ 

ی ِئ۔گڑاك موال آتب وؿًؼی ِئ ہـامٹ ِئ تـوئ  

(i ىبػـی اًت ئنے؟ 

(ii ػاًب ُگـد آک اًت ُئ؟ 

(iii اػیت ػیـے پبًٌگ ِئ؟ 

(iv اػة و فًؼ ًب میبلی اهـ هٌٌگ کیک؟ 

(v ًٌب اػة ایلو اػة آتوى ثیٹ ُکٌٌگ ًب مگ تغک یب ًہ؟ 

ہٌؼى ہٌؼا وڑًب پیي چٌؼی موال آک ہـا ہـ ثبىؼوؿ ًب ػهبؽ آتیٹی گومی ُکٌیـٍ۔ ثڑفکو  

تغوکب ًوىتوک یبچبہوکبتب موچ و عیبل و او ًوىت ًب وڑ پٹ و پولی  موال آتیب ًظـ

 وهؼلوهؼاؿی ِئ۔

ء آى پؼ 1990ىبػـی ؿاد ًب ویل وڈکھ آتب ػؿىبًی کٌٌگ ًب رواى اًگب وڑ ِئ   

مزلوکب اػة ٹی ثڑفکو موال آک ِچنت هـوک ًظـ ثـیـٍ۔ ػا امہ كطـی ُئ ہیت ئنے کہ 

ویل آتیبى پُہہ ُئ ًوىتوک ًب ػؿکبؿ هـیک۔ ‘ چبہوک‘ ؿػوًو اػثی چبگـػ روڑ کٌٌگ کي پبهؼا

ہٌؼى رؼیؼ ىبػـی هـے یب ثـاہوئی ًب ػامہ ًب اػة ػاٹی تُـًؼی وتٌویؼی ىؼوؿ ِئ ؿػوم تٌٌگ 

ٹی هٌظوؿ ثلوچ ًب ثھلو ػوئل اؿے و ًي ىؼوؿی وڑٹ هٌظوؿ ثلوچ ِئ ثـاہوئی رؼیؼ 

پومکٌو ػؿوىن ئل تٌٌگ ًب  ىبػـی ٹی تٌویؼی ىؼوؿ ِئ وػی کٌٌگ  وػامہ ًبىبػـی ئِ 

چـرو)ثبًی( مـپٌؼ هـیٌہ اًتئے کہ اوًب اػة ًب پبؿٍ ؿب عوڑتی اٹ ربچ آتب ثبثت ایٌو ًب اػة 



ػامہ ًب ُگـد آتب هطبثن ؿػوم ہلٌگ ِئ۔ہٌؼى ػامہ ًب ىبػـی ٹی كي ًب فی آ تُـًؼی اٹ ہیت 

ثُنٌی ًب ثبثت ہیت  هٌٌگ ِئ و كِي ىبػـی آى ًبثلؼی ًب اصنبك ہن تیق هٌٌگے۔ و كکـ ًب

ہـكٌگبًے۔ ہـاكک عوػ ؿو و ہک ًب ہک روڑ هـوکب اػیت و ىبػـ ًب گبم و کنـتے ثٌؼ 

 کٌٌگ ًب موة روڑو۔

ہٌؼى صویوی و ؿیـ هـاصت یبكتہ ًوىتوک آتب امت ثڈی ٹی وػیکی هٌٌگ ِئ ػا ػوؿٹی  

کہ النی مـکبؿی یب مکہ ثٌؼ ًوىتوک و اُلنی ًوىتوک ًب ًیبم ٹی كـم ئل تغٌگبًے تبً

ًوىتوک ِئ پُہہ هٌٌگ ٹی آمبًی هـے۔ ػا ثبثت فہٌیت مبفی وهبصول روڑ کٌٌگ ٹی هٌظوؿ 

ثلوچ ثـاہوئی رؼیؼ اػة ًب ہوو اولیکو ًوىتوک و ػاًيوؿِئ کہ اػة ِئ مبئٌنی و رؼیؼ توبّہ 

ؿبتیبى ہن آہٌگ کٌٌگ کي صویوت ًب لجیل ِئ ثیـیلیٌے۔ اوًب موچ ثبهبػؼٍ وڑٹ امہ تضـیک 

ًب پٌٹ چبئٌگ اِک۔‘‘ ىوى’’ب ػؿوىن  ِئ ہلُکٌے و اے تضـیک ایٌو پگہ ئنے ً  

 شبعری ًب قطن آک

 ًوىتہ هـوکب ہـ اػة اِؿا ہٌؼا ثيغوک هـیک 

 ًظن 1- 

 ًخـ 2-

و ػا ہڑتوهب ثيظ آک رتب رتب تیٌب وڑاٹ پیي ثيظ هـیـٍ۔ ًٌب ثضج ًب ػائـٍ چڑٍ ًظن ِئ  

ہـ ثيظ ًب فی آ رتب رتب ػؿىبِى عیبل کٌٌگ اِک۔ ػاػے مـپٌؼ هٌٌگ کي ػاًب هنن آک اعل ُئ 

 اول ػا ہـوئی ِئ کہ ًظن اًت امے۔

(i  ًظن اػة ًب امہ ثيظ امے و ہـ ىیئـی ًوىت ِئ ًظن پبًٌگ اِک یؼٌی ًظن ًب هؼٌی ىیئـ یب

ىبػـی ًب ِئ و ىبػـی ًب ہوو هچب ثيظ آک کہ ہـا وڑٹ ًوىتہ هـیـ کل ًظن ًب تہٹی ثـیـٍ۔ 

ہٌؼا ًظن ًب ثيظ آتیبى امہ ثيظ امے۔ ػًکہ هہبلو پبًٌگب کہ ًظن ًب هؼٌی ‘ نػاکبى ثیؼك ًظ

ىیئـ یب ىبػـی ًب ِئ و ىبػـی ًب ثبف آ ثيظ آک ُئ ػاكتے مـپٌؼ هٌٌگ کي ىبػـی ًب هنن آتب 

 مـروی اٹ ربچ ئل ہلٌگ ثبئؼے۔

ىبػـی کي عیبل مـ صبل و ہیت یب ہبٹی ًب هٌٌگ ثھبف ّـوؿی ِئ ػاكتیبى امٹ اك  

ہن هق تو ىبػـی ًب ُگـد آک پوؿو هلنہ۔ ہٌؼا موة آى ىبػـی ِئ اِؿا ثھلوثھلو ثيظ آتیٹی 

 پـؿٌگبًے ػًکہ

(i(ىبػـی ثلضبظ مـصبل )ػٌواى 

(ii (ىبػـی ثلضبظ ہبٹی)ہیت 



هچہ ثھبف ىبػـاک ىبػـی ًب ہڑتوهب وڑتیبى ثلؼ ُئ ولے گیيتـی کل ِئ موب توپک  

ن آتیٹی كـک کٌٌگ ًب گيبػ تغپک و ػا هنن آتب ہـا ہـا کہ ىبػـی ًب اٹ هنن ُئ وىبػـ ػا هن

ثيظ آکو و ػاكتیکي اًت گڑا ًبُگـد هـیک۔ ثـاہوئی اػة ٹی گیيتـی ىبػـاک الىؼوؿی 

وڑٹ ىبػـی کیـٍ امہ گچیٌو ىبػـ ئنے کي ػا ّـوؿی ِئ کہ او ىبػـی ًب ہڑتوهب 

بػـ ػا وڑ یب هنن آتیبى وڑتیبى تیٌے پُہہ کے وہوو وعت امکبى ىبػـی هيکل ملیک ہـاتن ى

 ًبثلؼی ًب ػؿىبًی کـو۔

كبؿمی آى ثـاہوئی ٹی اواؿ هُنٌو ولے ىبػـی ًب ‘ ىبػـی ًب ػ ا هنن آک اؿػو آًجبؿ 

ہٌؼا هنن آتیبى گڑاك هنن آک ایلو اػة آتیٹی اوڑػٍ هٌٌگ کیـٍ ولے ثـاہوئی اػة ٹی ػاتب ُگـد 

و۔ ػا ہن ّـوؿی اف کہ ہوو هنن آک اكک ہٌؼى گڑاك ثـاہوئی فثبى ًب تیٌب رٌؼًب هنن آک

ہـاكک ثـاہوئی اػة ٹی اكل تو اوكتب ثبؿوٹ هؼلوم ػاؿی کٌٌگے ولے ىبػـی ًب ہوو هنن آتب 

 ثبثت ہیت کٌٌگ اِک ہـاكک ثـاہوئی اػة ًب ّـوؿت ُئ وثـاہوئی اػة ٹی مبڑی ُئ۔

 

 ىبػـی ثلضبِظ مـصبل )ػٌواى(

ئِ  ػًکہ ىبػـی ٹی اِؿا گڑاًب هٌٌگ ثھبف ّـوؿی   

(i (مـصبل )ػٌواى 

(ii (ہبٹی)ہیت 

ىیئـ اك مزلٌگ کي ػا ّـوؿی ِئ کہ ًوىتوک توى مـصبل هـے و ہٌؼا مـصبل ِئ  

ثٌبػ روڑ کـمہ ىبػـی مزلٌگ اِک ہٌؼى ىبػـی ًبثيظ آک اِؿٹ ُئ اولیکو ىبػـی ثلضبِظ 

متگبؿ ِئ۔مـصبل و اؿٹویکو ىبػـی ثلضبِظ ہبٹی۔ ىبػـ ئنے کي ػاكتیبں پُہہ هٌٌگ ثھبف عوا   

( هنن ُئ ػًُکہ10ىبػـی ثلضبِظ مـصبل یب ػٌواى ًبػٍ)   

(iصوؼ (ii ًؼت (iii ؿقل (iv ٍهَیؼ (v ٍ(هـحیہ)هوػ (vi ىہـآىوة (vii واموعت (viii 

 ؿیغتی x) پیـوڈی ix) گیت

ىبػـی ثلضبِظ مـصبل ًب ثڑفکو هنن آک كبؿمی اػة ًب ثبثت ٹہلوکو۔ ولے ثـاہوئی  

لضبِظ مـصبل ًب هنن آک اعل ُئ ػا ثبؿوٹ کل ربچ کتٌّے۔ ػا ًبموة اػة ًب ؿػٹ ىبػـی ث

ایلو موة ػا هٌٌگ ‘ ػاػے کہ ًٌب ىبػـ تو ىبػـی کیک ولے ىبػـی ًب ثبؿوٹ ًب ثلؼئِ 

کیک کہ آهؼ ًب ىبػـی ِئ ىبػـ ہچوپي ئل تٌٌگ کٌٌگ کتٌے ہٌؼى اگہ ىبػـی اك موچ و 

وِئ۔ؿوؿ آى پـ مزلٌگ اِک یویٌبً اوػے مـصبل اك هـ  



ثـاہوئی ىبػـی ِئ عوڑتی اٹ عواًٌگ آى پؼ ًي ىبػـی ثلضبِظ مـصبل ًب ثيظ آتے  

ثـاہوئی اػة ًب ُگـد آتب ؿػٹ ػاوڑ رتبکیٌہ۔ و اًتل کہ ًٌب ؿاد ًب عوامت آکو تو ىبػـ ًب 

( 7ًلنیبت ٹی ہن ہوو گڑا اوڑػٍ هـیک ہٌؼى ثـاہوئی اػة ٹی ىبػـی ثلضبِظ مـصبل ًب ہلت )

۔هنن ُئ ػًُکہ  

پیـوڈی 7-واموعت  6-ىہـ آىوة  5-هـحیہ)هوػٍ(  4-ؿقل  3-ًؼت  2-صوؼ  1-  

ؿیغتی و گیت ِئ ثـاہوئی ىبػـی ٹی اوڑػٍ کٌٌگ کپٌہ ‘ ػاکبى ثیؼك هَیؼٍ هٌوجت 

اًتیکہ رؼیؼ ىبػـی ٹی ػا هنن آتیب ہچو کبؿین کٌٌگ تٌے۔ ولے ًٌب کالمیکل ىبػـاک ػًُکہ 

پٌی آ ًظن هَیؼٍ امے۔ ہٌؼى هکتجہ ‘‘ مغی’’ًب ‘‘ ثيبم’’وہن هَیؼٍ ًوىتہ کـیٌ‘ ثيبم‘ ؿیکی

ػجؼہللا هٌگچـی آمک ہن هَیؼٍ ًب ٌٍق آ ‘ ػؿعبًی توى واثنتہ ىبػـاک ػوـ ػیٌپوؿی

گڑاًہ گڑاك ًوىتہ کـیٌو۔ ػاکبى ثیؼك هؼین ػوؿاًب گڈیکو ىبػـآتیبں علیلہ گل دمحم ًوىکوی 

وی ًبهَیؼٍ ًب ٌٍق آ کتبة آک ػاػو۔هَیؼٍ ًب ٌٍق ًب گڑاك کتبة ہن ىبئغ کـیٌے ًوىک  

هَیؼٍ  5-هَیؼٍ ىبٍ چیي  4-هَیؼٍ ىبٍ كیَل  3-ؿكین ؿاٍ هؼیٌہ  2-تضلہ عبى هالت  1-

تضلہ ؿئینبًی 6-کـًل هؾاكی   

ولے پومکٌب ىبػـاک وعت وعتل هَیؼٍ ًوىتہ کـیٌو ہـا ًُت ٹی ثے ًب کچ هلنہ  

آتیبں ہن ىبػـی کتٌّو ػاًب موة ؿاد ًب وگیت ًبٌٍق ‘ گیيتـی هَیؼٍ توى اواؿ اواؿ ؿیغتی

 ًلنیبت و ؿاد ٹی هـوکب تجؼیلی کو۔

ِئ ‘‘ هٌوجت’’ہٌؼى هٌوجت ًبفی آ هٌہ ًووًہ ػو ثـیک ولے اے ػاعہ گیيتـ اكل کہ ًي  

 ثـاہوئی ىبػـی ًب ثيظ اك عیبل کیي۔

 ىبػـی ثلضبظ ِئ ہبٹی )ہیئت(

آى ثیؼك امہ وڑ وڈول  لوف آتب اواؿی‘ ىبػـی ٹی مـصبل ئنے موگو کٌٌگ کي 

امے ًب ُگـد هـیک ہـاًب فی آ ہوو مـصبل ِئ لوف آتب ػؿوىن اٹ ثیـكٌگ اِک۔ ہوو ؿػوثٌؼ یب 

وڑو ڈول کہ ًٌے هغتلق وڑ تیٹی ػُو ثـیک ہبٹی )ہیت( پبًٌگ اِک۔ ػًکہ ہبٹی ًب كـک ِئ پُہہ 

 هٌٌگ کي گڑاك ىیئـ

 ػیؼ ًب ًوکے عٌبى امتبؿ توى 1-

یٌہ ىبؿ توى )ثنول(عوه اُى ایٌو ػیؼ ک  

 ػیـ ًب پڑیٌک2-

 تّوب وعتل عي تے آى  



 روڑ هل عڑیٌک)صٌیق هقاد(

اولیکو ىیئـ ًب ہیت ػاػے کہ ػاٹی اِؿا هَـػہ ُئ ہٌؼى اؿٹویکو ًب ہیت ػاػے کہ ػاٹی  

ُهنہ هَـػہ ُئ اولیکو و اؿٹویکو هَـٍ ؿبک ہن هبكیہ ُئ ًیبهیکو هَـػہ رتبِئ و اِؿا 

یؼٌی اؿٹویکو ثٌؼ ہبئیکو امے۔اولیکو ىیئـ امے۔ گڑا ہبئیکو ًب ہیت ٹی  اؿکبى فیبت ہن اؿے۔

 هنہ هَـػہ هـیـٍ و ىیئـ ًب ہیت ٹی اِؿا هَـػہ هـیـٍ۔

اػة و ىبػـی آى ثیؼك ػًیب ًب اًت کہ گڑاك هـے ثیؼك ہبٹی و مـصبل آى پوؿو  

یک و ىبػـی هلک ہٌؼى ایلو گڑاتے آًجبؿ تغلین کي ہن امہ رتبُئ ہبٹی امے ًب ُگـد هـ

 ثلضبِظ ہبٹی ًب ثيظ آک ػاػو۔

هؼـٰی ًظن  8-هنتقاػ 7-تـریش ثٌؼ  6-تـکیت ثٌؼ 5-هنؤ  4-هلؼہ  3-ؿثبػی  2-هخٌوی  1-

پبثٌؼ ًظن 10-آفاػ ًظن  9-   

آفاػ ًظن و مبًیٹ ِئ ًظن رؼیؼ  3-هؼـٰی ًظن  2-پبثٌؼ ًظن  1-ہٌؼى اؿػو ىبػـی ٹی   

 ًب ثيظ پبًٌگبًے۔

ىبػـی ٹی ىبػـی ثلضبِظ ہیت ًب ثيظ آک ػاعل اكل ثڑفکو هنن آتیبى ولے ثـاہوئی  

 گڑاك ثـاہوئی ىبػـی ٹی ػُو ثلک ػًُکہ

ومبًیٹ ًب هٌہ هخبل اؿے ػاعہ ػاكتیب ىبػـی هتٌے کہ ًي ػاكتے ‘ هنتقاػ‘ تـکیت ثٌؼ 

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی اوڑػٍ کیي گڑا ثـاہوئی ىبػـی ثلضبظ ہبٹی )ہیت( ًب هنن آک ػا ملیـٍ۔

پبثٌؼ ًظن 7-آرو ًظن  6-هؼـٰی ًظن  5-هنؤ  4-هطؼہ  3-ؿثبػی  2-هخٌوی  1-  

ػاکبى ثیؼك گڑاك ثـاہوئی ىبػـاک تزـثہ کـمہ گڑاك ٌٍق آتیب رتبُئ پِي    

ثلنن ؿًگ و پیي پیي ولے ػاكتب هہبلو آى هٌٌگ ًب موة  آى پومکٌب تزـثہ ‘ تغبؿ ػًُکہ فهقیق

ًب ہیت ٹی اؿے ‘‘ ىیئـ’’ًب ہیت و ‘‘ هخٌوی’’ًٌتو  ‘‘فهقیـ’’ؿبک ثے موة هُنـ ػًکہ 

ہبئیکو ًب وڑٹ مبڑی ِئ۔‘‘ ثلنن ؿًگ’’ہٌؼى   

حوذ’’براہوئی شبعری ٹی  ‘‘ 

 ’’ ‘ ًب ثھلٌی‘‘ ہللا تؼبلیٰ ’’امہ مـصبل امے و ىبػـی ًب ہوو وڑ ِئ ہـاٹی ‘‘ صوؼ

یٹی ًوىتہ کٌٌگ ىبػـی ثلضبِظ ہیت ًب هچب  ثيظ آت‘‘ صوؼ’’ػظوت ًب حٌبء وٍلت کٌٌگ اِک 

ہن مـصبل امے و مـصبل ہـ ہبٹی ٹی ًوىتہ هـیک۔‘‘ صوؼ’’هـیک اًتیکہ   

ًوىتہ هـیک۔ ‘‘ صوؼ’’ایلوفثبى تب ىیئـی اػة آًجبؿ ثـاہوئی ىبػـی ٹی ہن  

ًب ثھلٌُی وػظوت ًب ىبِى ‘‘ عؼاوًؼ هؼوك’’ًوىتہ کٌٌگ ًب ؿوایت ػاػے کہ ‘‘ صوؼ’’ہٌؼى

‘‘ صوؼ’’ًوىتہ هـیک ہٌؼى اگہ هيبػـٍ امے تو اول ‘‘ صوؼ’’هوًب تغنہ کتبة ًب اول مـٹی 



ثٌلٌگ اِک پؼاى ایلو مـصبل آک ثٌلٌگـٍ۔ ثـاہوئی فثبى ًب ىبػـاک ہن تیٌب کتبة آتب ثٌبئی پٌہ 

ٌٌِگ‘ ًوىتہ کـیٌو وصوؼ ٹی عؼاًب امٹی‘‘ صوؼ’’ؿبتے آ  ہـ ‘ اوڑتوى کل ِئ ىـیک کپ

اى ہـ گڑًب هٌٌگ ًب هوَؼ ِئ ثیبى کٌٌگ اِک۔ اوڑ‘ کل ِئ ؿوفی ؿمیلٌگ‘ گڑاؿب هبػؿ هٌٌگ

صوؼٹی ىبػـ اػة  واصتـام ًبعیبل ِئ تغک ہٌؼى لوف آتے ػاوؿ کپلک کہ اصتـام و اػة ًب ہٌؼ 

 ثـرب هـے۔

هيہؼ ًب رٌگ ’’آى هـیک گل عبى ًَیـ ًب ‘‘ صوؼ’’ًبثٌبء ہن هؼام ‘‘ هخٌوی’’ہٌؼى  

صوؼ آى کٌٌگبًے ػًُکہ ہـا هخٌوی ًب ػؿوىن ٹی ِئ اوًب ثٌبء ہن‘‘ ًبهہ   

 ىـوع کیوٍ پٌٹ ای یک تٌبًب

 کہ الئظ اف اٹ ای اوًب حٌبًب

‘‘ صوؼ’’ًظـثـیک ہٌؼى ‘‘ صوؼ’’ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی ہن ہـ کتبة ًب اول مـٹی  

 ًب گڑاك وڑک آک ػاوڑو۔

آى ہلوک آ صوؼ ػاوڑئِ ‘‘ لوجہ’’صٌیق هقاد ًب کتبة    

 اوًب یبػ امتبى رتب هنوًے

ی کل مقا هنوًےکٌب فًؼگ  

 کٌے آى کہ اعل عطب هنوًے ہووعل و اوًب کـهک ثھبف هُنـ  

 کٌب فًؼگی ہن کٌب هنوًے ای عوہبٹ هوت ِئ اوًب ػيوٹی 

 کٌے آ کہ اوًب ًگبٍ هنوًے ػزت ثغت ثڑفا کٌب هل ہٌِب 

 ٓلت آى ثیؼك ػطب هنوًے کٌب ػوتے ثڑفی ًب صبرت هتَو 

ًٌے مزؼٍ ًب هنوًےًَیت اك  تِغي کبٹوے ثڑفا کپي هقاد   

 ’’ ًوىتہ کٌٌگ کي ػا ّـوؿی ِئ کہ ‘‘صوؼ’’امہ ىبثیت ُئ مـصبل امے گڑا ‘‘ صوؼ

ػا ؿموی )ػوػی( هق ثلکہ ىبػـ ؽاِت ثبؿی تؼبلٰی ًب ػين ٹی ؿـک هـے و صوؼ ًوىتہ 

 کے۔

صوؼ ًب فثبى پبک هـے و ىبػـ فیجب و مبػٍ اًگب لوف آتے صوؼ ٹی کپلٌگ ًب ىـف  

ػؿىبى وڑ ػاوڑ هق کہ اوڑاى ىبِى اٰلہی ٹی گنتبعی هـے۔ ہٌؼى ىبػـ عؼاًب ایتے۔ ىبػـ ًب 

 ثھلٌی و ثقؿگی ِئ ػؿىبى کٌٌگ آى ُگڈ اهِت دمحمؐی کي هـلـت ًب عوامت گبؿ هـے۔

ًؼت’’ثـاہوئی ىبػـی ٹی  ‘‘ 



صْوؐؿ ًب  ىبى ٹی ًؾؿاًہ ػویؼت ًب ػؿىبًی ًؼت پبًٌگ اِک یب ًؼت ىبػـی ًب ثلضبِظ  

ظ ِئ ہـاٹی صْـت هضوؐؼ ًب ٍلت و حٌبء کٌٌگ اِک۔ ہٌؼى صوؼ آًجبؿ ًؼت ًب پَلو مـصبل ہووثي

ہـ ہبٹی ہیت ٹی ًوىتہ کٌٌگ هـیک یؼٌی ىبػـی ٹی ‘ ہن ػاعل ىبثیت ِئ کہ ػا ہـ ؿًگ ٹی

ًب فی آ رتب کتبة آک ہن ‘‘ ًؼت’’ًب هوبم هُنٌے ػاکبى ثیؼك ‘‘ ًؼت’’آى پؼ ‘‘ صوؼ’’هؼام 

وػہ آتیٹی گیيتـی ؿقل یب ایلو ىبػـی آى ُهنت ًؼت ًوىتہ چھبپ هُنٌو وىیئـی هزو

کٌٌگبًے و ػا ؿوایت ػامہ ہن عٌٌگ اِک۔ صْوؐؿ ًب ىبى ٹی مالم تٌٌگ یب مالم ًوىتہ کٌٌگ 

ہن ًؼت پبًٌگ اِک۔ ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی پیـ دمحم فثیـاًی ًب ًؼتیہ هزووػہ آک ػًُکہ 

آى ًؼت امے ‘‘ تزلی’’پیـل فثیـاًی ًب ًؼتیہ کتبة چھبپ هُنٌو۔ ‘‘ گلؼمتہ ؿوحیہ‘‘ ’’تزلّی’’

 ًب هٌہ ثٌؼ

 ػا پھالک پبؿٍ دمحم ًجیؐ 

 ػا ػؿعتبک پبؿٍ دمحمًجیؐ 

 ػا چکبتب ؿلـل ہتن ًب ػهب

 حٌبء کیـٍ پبؿٍ دمحم ًجیؐ 

صوؼ یب ًؼت ہڑتوهبک ًبفؿک  ُئ مـصبل ُئ ىبػـ ِئ صوؼ وًؼت ٹی كـک ِئ پُہہ  

ًبُگـد هـیک اًتیکہ ًؼت ٹی ہٌؼًو ٍلت ًب ػؿىبًی هق هـوئی ّـوؿی ِئ و هؼام اصتیبٓ 

ٹی آعتہ ‘‘ ىـک’’ہـاٹی ہللا تجبؿک تؼبلٰی ًب ىبى و ثھلٌی ًظـثـے۔ اگہ ہٌؼى  هل تو ىبػـ 

هـیک و تیٌے و هبؿی ِئ گٌبٍ گبؿ کیک۔ ًؼت ؿوایتی ًوىتہ کٌٌگپ ثلکہ ًؼت ًوىتہ کٌٌگ 

ى ًؼت پبًٌگ ًب فثبى فیجؼاؿ هـے و لوف ًب ثٌبء صْوؐؿ توى چٹ ػویؼت و هوَؼ آ هـے۔ ہٌؼ

 آتب ؿػوثٌؼ صْوؐؿ ًب ىبى و ؿتجہ ًب صیخیت ًب وڑ هـے۔ ًووًہ ِکي هٌہ ثٌؼ۔

 ٍؼ مالم اے گل فهیي ًبپیيوا

ؔؐ  عوارہ ػبلن دمحم هَطلیٰ   

 ًے آى ثیؼك ػیـے ػؿػاتب ىلب

 هـصجبء ٍلی ػلٰی ٍلی ػلٰی )ػجؼالـصوبى کـػ(

 مالم اے عوارہ ؿب ہـ ػوِمـا ًب لکھ مالم اوڑا متبئے کیوٍ ای اوًب کہ ای لکھو کالم اوڑا 

 (یبمیي ثنول)      

 عبًہ کؼجہ ِئ پؼا ؿوىي کـوکب ػیـمے ہـ امٹ صیـاى هل کہ ػا ثـوکب ػیـمے 

 (رجبؿ یبؿ)      



 ؿامت پبو اگـ ای ثٌؼؿے ثٌؼؽ کـیل ًی اًنبًیت ًب فیت ًی فیٌت اؿیل ًی 

 (ًبػؿ هوجـاًی)      

 ًوب ثڑفا کـیٌے ػاعہ ىبًے  کـے مـتبد ًے ؿة اًجیبء تب

 (ؿصین ًبف)      

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی ؿقل

 

‘‘ ؿقل’’ایلو فثبى تب اػة آًجبؿ ثـاہوئی اػة ٹی ہن ىبػـی ًب ػؿمتی ؿامتی کـكوکب  

ػاڑاى ایلو هچب ىبػـی ٹی ہوو هيہوؿآ مـصبل ِئ کہ ػا وعت امکبى ‘‘ ؿقل’’ِئ یؼٌی 

مـصبل وثيظ آتیبى کالى فیبت کبؿین کٌٌگبًے۔ ؿقل ًب هيہوؿ هٌٌگ ولل ػؿمتی ؿامتی 

هٌٌگ ًب اًؼافٍ ػا گڑاؿبى علٌگ اِک کہ ثـاہوئی ىبػـ تب گیيتـی ؿقل آى ثیؼك ایلو مـصبل 

و ثيظ آتیبى ًبثلؼ ُئ اوكک ثیـٍ  ؿقل ِئ هچب ىبػـی مـپٌؼ هـیـٍ۔ ہٌؼى ربگہ ربگہ ًب 

و ًب پُہہ اًگب ىبػـاک هچب اػة ِئ ثیـٍ ؿقل مـپٌؼ هـیـٍ ولے ػُى اكک ؿقل چڑٍ  عواًؼٍ

ىبػـی ثلضبِظ مـصبل ًب امہ وڑ امے ولے ہـ ثٌؼؽ ًبتت آ ثـیجـ ثٌٌگ ًب موة آى کالى 

 فیبت ؿقل ًوىتہ کٌٌگبًے۔

 ؿقل ًب هؼٌہ:۔

 ’’ ن ػـثی لوف امے۔ ولے ایـاًیک ؿقل ِئ ىیئـی مـصبل امے ًب ػؿوى‘‘ ؿقل

 تـمہ هوًی ایُنـ ؿقل ًب لوفی هؼٌہ ِئ۔

(i ’’ؽکـ فًبى و ػين ثبفی ثب ایيبں و ىـس فیجبئی هؼيوم 

 ‘‘وثیبى موف وگؼاف وصؼیج اىتیبم و ػل ثبعتگی

یؼٌی ًیبڑی یب هؼيوم ًب صني و ػين ًب ثیبى و امت ًب ہوو عوامت آک ہـا کل ِئ ًب  

یـ تو ؿقل پبًٌگ ِاک۔صني و ػين اٹی آعتہ هٌٌگ آى پؼ ىیئـی ػؿوىن ہل  

(ii ’’ ػڑػی و پـ موف و ؿصن ًب عوامتگبؿ آ چیہبًٹ ہـا ىکبؿی ‘ گڈ یب عقم ًباهو ّؼیق

۔‘‘)مہؼاؿ( تب ًیبم اٹی ثٌٌگ پبك آ اوًب گُھٹ آى پیيي هـے ؿقل پبًٌگ ِاک  

ثڑفکو هؼٌہ آتیبى ًي ػا مـپٌؼ هـیٌہ کہ اولیکو هؼٌہ ٹی ؿقل ًب مـصبل و اؿٹویکو ٹی  

لہزہ ًب ثبثت پبًٌگبًے کہ ؿقل ًب مـصبل صني و ػين یب ًیبڑی ًب فیجبئی ِئ ثیبى ؿقل ًب

موف اواؿے۔‘ کٌٌگ ِئ ہٌؼى ػاًب لہزہ ٹی ػڑػ  

 غسل ًب ردوم یب بٌبء:۔



ؿقل ًب فی آ کبؿین کـوکب پٹ و پولی تب پبًٌگ ِئ کہ ؿقل ًب ثٌبء ہوو ػيویہ ىیئـ  

اول ٹی ًوىتہ کٌٌگبؿٍ۔ و ہـاكتب اٍطالصی پي آتیبى هل ہـاكک توہیؼ ًب عبٓـاى هَیؼٍ ًب 

 تيجیت یب ًنیت ئّنک۔

ایلو لوف آتیٹی ػاکہ ہـا وعت ایـاًی ىبػـاک ػا عٌبؿ کہ هَیؼٍ ًب تيجیت ٹی امہ  

رتبُئ مـصبل اك هٌٌگ ًب الئغی اؿے تو اوكک تيجیت ِئ هَیؼٍ ؿبى رتب کـمہ ؿقل ًب پِي 

ؼا چڑٍ تيجیت ًوىتہ کٌٌگ ِئ ىـوع کـیـ ہـاػے تُنـ۔ ہٌؼى پوؿا هَیؼٍ ًوىتہ کٌٌگ ًب ہٌ

 ؿقل ًب پِي تُنـ۔

ثٌیبػی وڑٹ ػيویہ ىبػـی ِئ ؿقل پبؿٍ ولے فهبًہ ًب تیقی اٹ ثؼل هٌٌگ توى   

ػیي ‘ ؿقل ًب پلَو ہن ػاعہ ىبثیت هل کہ ایٌو ػاٹی ہـ مـصبل ػًُکہ ػين وهضجت كکـوكلنلہ

گوًڈ اًگب لوف آتیٹی ػاکہ فًؼگی ًب ہـ  ًلنیبتی و ؿاری ویل آک‘ میبمت‘ تؼوف‘ و اعالم

 ثيظ ِئ ؿقل ًب مـصبل اٹی موگو کٌٌگبًے۔

 غسل ًب ردو بٌذ:۔

پیـوڈی ِئ ہن ؿقل پبؿٍ ولے ػا ‘واموعت‘ ایٌو پگہ ثـاہوئی ىبػـی ٹی ىیئـ آىوة 

 ؿلٔ ِئ اًتئے ػا مـصبل آتب رتب هؼٌہ ؿبکو۔

ٌٌگ ّـوؿی عیبل کٌٌگ اِک۔ؿقل ًب رٌؼ مـصبل امے ولے ػاًب ہبٹی ٹی ػا گڑاتب ه  

(i ؿقل ًب ثٌبػ یب ثذ ىیئـ ِئ۔ ؿقل ًب ہـىیئـ ٹی اِؿا هَـػہ هـیـٍ۔ 

(ii ؿقل ًب اولیکو ىیئـ هطلغ پبًٌگ اِک و هطلغ ًب ہڑتوهب هَـػہ ؿبک ہن هبكیہ و ہن ؿػیق

 هـیـٍ۔

 (iii  ؿػیق هطلغ آى ثیؼك ؿقل ًب اولیکو ىیئـ آتب چڑٍ اؿٹویکو هَـػہ ؿبک ہن هبكیہ و

 هـیـٍ۔

(iv  ؿقل ٹی ؿػیق ًب هٌٌگ ّـوؿی اف اگہ ؿػیق هل تو اوػے هـػّف ؿقل اگہ ؿػیق

 هتو تو ؿیـ هـػّف ؿقل پبًٌگ اِک۔

(v  ثھبف آ ؿقل آتیٹی اِؿا هطلغ ہن ثـیـٍ اؿٹویکو هطلغ ہـا اولیکو هطلغ آى پؼ ثـیک تو

پبًٌگ اِک۔‘‘ ُصني هطلغ’’اوػے   

(vi  اوػے هوطغ پبؿٍ ہـاٹی ىبػـتیٌب تغلٌ ِئ ىبؿک ولے اگہ ہـا ىیئـ آؿقل اینـ هـیک

 ؿقل ًب گڈیکو ىیئـ ٹی تغلٌ هتو تو اوػے هوطغ پبپنہ چڑٍ گڈیکو ىیئـ پبًٌگ اِک۔

(vii ؿقل ًب ىیئـ ًب کچ آ ہچو پبثٌؼی اك اكّک۔ 



(viii  ؿقل ًب ہـىیئـ رتبئو هؼٌی اك تغک ؿقل ًب ىیئـ تیکي ػا ّـوؿی اف کہ هوًب

ب ىیئـ توى ًیبهیکو ًب ؿثٔ هـے۔ىیئـو پؼ ً  

(ix  ؿقل ِئ ہچو مـصبل اك تٌٌگ هلک اًتئے کہ ػا تیٌٹ مـصبل امے ولے ثـاہوئی

 ىبػـی تیٹی گیيتـی ؿقل ًب فی آ مـصبل ًوىتہ ِئ۔ ہـا ّـوؿی اف۔

(x  یب ‘‘ ؿقل  هنلنل’’اگہ ؿقل ًب هچب ىیئـ آک امہ مـصبل امے آ هـیـ تو ہوو ؿقل ِئ

پبؿٍ۔‘‘ هطؼہ ثٌؼ ؿقل’’  

(xi هچب ؿقل امہ ثضـ امے ٹی ًوىتہ هـیک۔ 

(xii  ؿقل اك ًوىتہ کٌٌگ آى گڈ اؿٹویکو ؿقل اگہ اولیکو ؿقل ًب ثضـ آ هـے و هبكیہ

آى گڈ هنٹویکو ؿقل ‘‘ ػو ؿقلہ’’پبؿٍ ہٌؼى ‘‘ ػوؿقلہ’’ؿػیق آک امہ وڑ هـیـ تو اوػے 

چبؿ ؿقلہ ہن هٌٌگ کیک۔پبؿٍ ‘‘ مہ ؿقلہ’’ہوو ثضـ وهبكیہ ؿػیق آتیٹی هـے اوػے   

و امتؼبؿٍ ہن اواؿ هٌٌگ کیک ثـاہوئی ‘ تيجیہ‘ چبچب‘ ومبہت‘ ہٌؼى  ؿقل ٹی هتل 

امضبم ‘ پیـ دمحم فثیـاًی‘ اػة ٹی گیيتـی ىبػـاک ؿقل ًوىتہ کـیٌو ولے رؼیؼ ىبػـآتیٹی

ٹـ ڈاک‘ صٌیق هقاد‘ ؿصین ًبف‘ پـوكینـ ًبػؿهوجـاًی‘ اهیـالولک هیٌگل‘ ٰینیي ثنول‘ موف

ٓبہـٍ اصنبك رتک وایلو ىبػـاک ؿقل ًوىتہ کـیٌو۔‘ ؿفام ٍبثـ  

رؼیؼ ىبػـآتیٹی ؿقل ِئ كطـی ػؿوىن تٌٌگ ٹی امضبم موف و ٰینیي ثنول وؿصین  

ًبف ًب ثھلو ػُو امے۔ ػاکبى ثیؼك ایٌو پگہ ؿقل ٹی ثھبف ىوى ثُنٌے و پومکٌب ُگـد آتب ثبثت 

‘ ين ًب ہیت وگپ هؼيوم ًب حٌب و ٍلتؿقل ًوىتہ هٌٌگے۔ ثـاہوئی ؿقل ٹی صني ِوػ

تہبؿهئی و ‘ توثے توى مٌگتی‘ ًي تب ىوگیـ‘ وكب ؿب ًبف کٌٌگ‘ اوڑاى ثے وكبئی ًب گلہ

امت ًب ثے هـاؿ هٌٌگ و پیي چٌؼی مـصبل آک ہٌؼی ُئ۔ ٰینیي ثنول ًب امہ ‘ اًتظبؿی ًب َچل

 ؿقل اك۔

 ًب کوچہ ؿبى ػامہ گؼؿیٌگ پَي تو رواًے

 

ٹی ؿموا هلي تو رواًےػا ػوـ ػا وہی   

 اے وعتل ئل ًٌب ثل گؼؿیٌگب ہٌِب

 

 ثے هہـاػا رہبًے اُمتے تِلي تو رواًے

  ًی ہن ہٌِبك ُهـا هُني رتب ًي ہن



 

 یبػا تِتوى امتے ًي ؿیلپي تو رواًے

  مّگبى ثھبف روؿو رلبئے ػًیبًب

 

 ٹپبتہ عبفاًگب عواؿیلپي تو رواًے

هٌہ ىیئـ ؿقل ًب ثيظ آتے رتب رتب پُہہ هٌٌگ کي   

 تؼیٌگوئے ہتن ولؼا ثـوك ًی

 هطلغ() ًٌب ؿًؼ اتے ػاڑے عوپـوك ًی 

 ہٌیٌب ػے تے و ا امتبہتوك ًی

 صنِي هطلغ() ثلک ثبوؿ کٌے گیـام کـوك ًی 

 (ًبػؿ هوجـاًی)  

 ًوب هلٌگ ٌٍن چبوٍ کٌب تـتبئے تؼجیـے

 ؿیـ هـػّف() کـوکب ًب هـیو هـثبى کـے ًب روڑ تَویـے 

 (ؿصین ًبف)  

 اكنوف اًت میٌب اؿهبى اًت میکے

 هوطغ() هٌظوؿ تیٌب ػُواٹ ؿن عواؿے ىیق علُکي 

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی هوػٍ)هـحیہ(:۔

هوػٍ کيٌگ ہـاػے ػـثی ٹی هـحیہ پبؿٍ۔ کہوکب تب یبت ٹی ىیئـ پبًٌگ ِئ هوػٍ  

ب یب پیي ثہبػؿ امے ً‘ ؿہجـ‘ ایلن‘ ػقیق‘ هـیت‘ کيٌگ پبؿٍ۔ یؼٌی اگہ ىبػـ کہوکب ػومت

 ٍلت و حٌبِئ کہٌگ آى پؼ ىیئـی ػؿوىن ٹی ًوىتہ کے تو هوػٍ پبًٌگ اِک۔

 ’’ هؼین ثـاہوئی ىبؿی آى ثیؼك اُؿاتیٹی هبتي ًب وعت آ یب کل ِئ  ًب کقیت آ ‘‘ هوػٍ

امت ًب ؿن تے ػؿىبى کٌٌگ کي ًین ہوؿوئی یب ہوؿنہ ىیئـ پبًٌگب کہ ہـاتے هوػٍ پبؿٍ و 

بڑیک کيبؿٍ۔ و ػامہ ہن کل ِئ ًب کقیت آ اُؿف عواہی هتکٌب فهبًہ ٹی هوػٍ گیيتـی ًی

ٍلت وعوثی تے ػؿىبى کیـٍ و اوًب رتبئی ًبکوی ‘ کـوکبک اُؿاواالتوى اواؿ ہٌِوکبًب ثہبػؿی

ًب اصنبك تِـكـٍ۔ هوػٍ کيٌگ چڑٍ پبًٌگ ًب صؼ امکبى ِئ ہٌؼى هوػٍ ًوىتہ کٌٌگ ٹی فؿك 



کہ ػُوی آى ثـیک پبًٌگ اِک ولے ًوىتہ  اصتیبٓ کـوئی تّوک اًتئے کہ پبًٌگ وعت آ اًتل

 کٌٌگ وعت آ كي و ثضـ یب لوف آتبؿػوثٌؼ ًب عیبل تغوئی هـیک۔

ػقیق یب لَل ثٌؼؽ ًب ہٌٌِگ آى پؼ اوًب عوثی تے ‘ مٌگت‘ اُؿا واالک‘ هوػٍ یب هـحیہ ایلن 

ہن هوػٍ یبت کٌٌگ و هؾہجی ػبلن آک یب کـثال ًبىہیؼ آتب ىبى یب ثقؿگ آتب ىبى ِئ ثیبى کٌٌگ 

پبًٌِگک ہـاػے اؿػو ٹی هٌوجت ہن پبؿٍ یؼٌی هٌوجت ہن هوػٍ ًبوڑ امے ولے ػاٹی 

هؾہجی ػبلن یب ٍضبثؓہ تب ىبى ِئ ػؿىبى کـوئی هـیک۔‘ثقؿگ  

هیـ ’’ہٌؼى ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی ثبثو ػجؼالـصوبى کـػ ًب کتبة ىق گـوک ٹی  

آؿب ’’هیـ ؿالم دمحم ىبہواًی ًب یبػ اٹی( ‘‘)اًتئے ًٌے اِالك ہٌِبك‘‘ ’’لوًگ عبى هیٌگل ىہیؼ

ًبپٌٹ هٌہ هوػٍ ػُو ثـیک۔‘‘ ثھبول هزبہؼ ًورواى‘‘ ’’ملطبى اثـاہین ًب یبػ اٹی  

 ’’ ًب مـصبل آ ثبثو ػجؼالـصوبى کـػ ػُى پبئک‘‘ هیـ لوًگ عبى هیٌگل ىہیؼ  

 کـے عبعـك لوک او ىبم میتو

 ثؼل تل تہبؿی ِئ گوؿثبم میتو

ثبف ثے هـاؿ ئل او هنتبى ىہبػت کے   

 ػل وربًٹ کبٹن تٌٌگ کي تیبؿ ئل 

 عجـ اك تہ هیؼاى ًب ؿپ ؿًگبى

 گؼؿیٌگب ہٌِب هوًٹی مین وػًگبى

 عٌب ػىوٌے امتہ هل ىبػ مغتبى 

 کہ اؿهبًل ئل اُمتٹی اوًب وعتبى 

 ػتـ تِل عیُني کـے او ڈؿبؿے

 کـے فًؼٍ او آروئی ًب تواؿے

ًب مـصبل آ هوػٍ ‘‘ ث ثغو عبى ؿئینبًی ىہیؼًواة ؿو’’ٹی ‘‘ گیبواى ًب پُھل’’ہٌؼى 

 اك ٰینیي ثنول ػا وڑ ًوىتہ کـیٌے هٌہ ىیئـ

 علُکٌو ىیـ ئل ىکبؿی ثے عجـ ػاهبى ٹی کوک آٍ و فاؿ ئل ثو هل ػًُو ثوالى ٹی 

ثٌُگٹ ای اصوال ِئ ؿوٌب میک ملیتو ربى   هہـ گھڑ ًب هہـ ثبًو پھلل ایٌو کوه هل 

 ٹی



او چوؿی ىیئـ ًبچل وىو من میٌہ ؿب لگب   ثٌؼؿل تِل ربگہ اعل ُمتن تہ تیٌب ربى ٹی 

ًب مـصبل آ ًوىتہ کـیٌے ‘‘ هتل’’ٹی هوػٍ اك ‘‘ گچیي’’ہٌؼا ہی مـصبل آ رجبؿ یبؿ  

 اوڑاى هٌہ ثٌؼ ػاوڑ ئُ 

اك ہلیک                                       اے توب ػ ا امت ٹی  ػے اك ایلن ایلوے تیٌب  

 علیک

ظبلن هـیکاًت کي اًنبى ػُى  کل اًب هـآى امٹ ہللا امٹ   

 ػیـ ایٌو ربگہ ِئ اوًب ہلیک ؿوث ثغو ہن ىیـ اك ئل ثوالى ًب

 ہـ امہ عي هـػ ًب ؿًؼٹ ىلیک فًؼگی ٹی ًي تو کنے هؼؿ اف 

 هوم هٌٌگ هـک ًب کلوئے ہتیک هوهیت ًب كلنلہ اف ػا اُمل 

 ػیـ ایٌو ؿة ًب صکوب کہیک هؼبف کٌٌگ ہن ًجؐی ًب گلت مے 

ل ًٌے تیٌب تیب روفٍ ثـیکث ثٌؼؿی ًب ػىوٌے ًي علپٌہ    

رجبؿ یبؿ ػاڑے هزووػی وڑٹ ہٌِوکب تیبى پؼ اوكتب کوی ًب اصنبك ِئ تـكیٌے کہ  

فًؼٹی کل ِئ کل ًب پـوا اف ثٌؼؽ ًب هؼؿ اوًب کہٌگ آى پؼ هـیک ہٌؼى او پبئک کہ هوت تو 

کل آ ثـیک ولے اے هوت یب کہٌگ ًب ہچو كبئؼٍ اك اكک کہ او هوهیت یب تیي پتیي ًب 

رھگڑتیبى ثـے۔ اًنبًیت ًب ػىوي ىیطبى ِئ ثبئؼے ًي کل هچ هـیي اوػے علیي ولے ػا وڑ 

ؿاد یب هوم ئنے ‘ ایلوے تیٌب ػواٹ علٌگ ِئ۔ ػا کل امہ صنبك ُئ ثٌؼؽ‘ هٌٌگ اف ایٌو ایلن

امے ُئ ثبئؼے ػا وڑ هق                                      کي امت ہنوًی ُئ امہ  ‘‘ 

تہ کـیٌے امٹ اك صْـت صنیؓي ًب ٹی اِؿا هوػٍ ًوى‘‘ امتٌب ہکل’’پیـ دمحم فثیـاًی  

 ػویؼت ٹی ایلوِئ ىہیؼاتب پٌِب ہـاكک تیٌب وٓي وڈؿبؿ یب ًٌگ و ًبهوك آ کنُکـ۔

 ’’ ًب مـصبل آ ػُى ًوىتہ کـیٌے‘‘ ىہیؼاتے ٍؼ آكـیي  

 کہ هل کوىيبى تب پٌی ػا فهیي ىہیؼاتے ىیـاتے ٍؼ آكـیي 

 هخل پھل ًب هل عیُني فهیي ػتـ تُنـ موف ثبؽ کـے  

ي کي کـے او ٍؼعہ مبِئ وٓ  پٌی هل اوڑاى ػا گل فهیي 

 ہٌِب مین وػًگبى کبكـ لؼیي امہ ہکل آى ىیـی آ اوكتب 

 ڈؿبؿے کـے ػىوٌبتیکہ تیي ؿقا کي کہ ؿبفی ُرلو ہیل 



  ؔ  ؔ ػاکبى ثیؼك وؿًب ىبػـ آتیٹی چٌؼیک ىہؼائے کـثال ًب یبػ ٹی و وٓي آ کہوکب تب یبػٹی  

 هوػٍ ًوىتہ کـیٌو۔

بػـی ٹی ىیئـ آىوة:۔ثـاہوئی ى  

 ’’ ىیئـ آىوة ًب پي و ػاًب هؼٌی ًب ثبثت ػاوڑ ًوىتہ ‘‘ میؼ هنؼوػ صني ؿّوی اػیت

 کیک۔

(i’’ کہ ىیئـ آىوة ىبػـی ًب ہوو هنن ِئ ہـ اول اول ٹی هطؼہ یب ؿثبػی ًب ہیت ٹی ًوىتہ

غـٍ ِئ ثیبى ئُنـ ہـاكتیٹی هغتلق ٓجوہ و هغتلق کبؿین کـوکب هبؿتب صني وروبل و اوكتب ًبف ً

 کٌٌگبکہ۔

كنبػ و ہڑػُڑ ًب ِئ وایلو هؼٌہ تہ ىیئـ ٹی ہڑػُڑ کـوکب یب ‘  ػاکبى ثیؼك ىئـ کي كتٌہ 

كنبػ ثو کـوکب ًبِئ ػًُکہ فیجبء ؿب هبؿک ہڑػڑ ًب موة هُنٌے ہٌؼا عبٓـاى ہوو ىیئـ آتے 

 ‘‘ىیئـ آىوة پبؿٍ

(ii میبمی چک تبڑ‘ ٹی تبڑواڑ ہٌؼى ىیئـ آىوة ہوو ىیئـی ًوىت آتے پبؿٍ ہـاتیٹی هلک ‘

یب هلک ًب ثـثبػی ًب موة هـیـ۔‘ ہڑػُڑ‘ ثے ؿوفگبؿی‘ اهتَبػی ىیق ثڑفی  

 ایٌو پگہ ىیئـ آىوة ثھبف ىوى ہلُکٌے ػاًب مـصبل آک ػاوڑ ئُ  

(i هبتب صني وروبل 

(ii ىہـ یب هلک ًب ثـثبػی 

(iii کبؿیگـ و ہٌـ هٌؼ آتب ثے ؿوفگبؿی 

(iv اهتَبػی ىیق ثڑفی 

(v میبمی چک وتبڑ و تبڑ واڑ 

ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی ىیئـ آىوة تیٌب ہٌؼا هچب مـصبل آتب ؿػاٹ ًوىتہ هٌٌگے  

ػًُکہ هبتب صني وروبل ہـا كتہ ًب موة هـے ػاوڑًب چٌؼی ىبػـی ًٌے ىؼـ پبؿوکبتب کنیٹ 

 آى ِهلک ػًُکہ امہ ىیئـ اك ػا وڑ اؿے۔

تو عوبؿی آ ىبؿبك عبعـ ربى ٹی  عٌتے  او عوبؿی آ هبؿکو ػولپہ ًی ػکبى ٹی 

 )ًبهؼلوم(

وعتل ثـاہوئی ىبػـی ٹی ىیئـ آىوة ًہ هٌٌگ ًب ثـثیـ اك ہچو ًووًہ اك ىیئـ  

آىوة ًب هلیتویکہ ولے ایٌو پگہ ىیئـ آىوة ػاعہ ىوى ہلُکٌے کہ ؿقل وىیئـ آىوة ٹی 

ئـ آىوة ًب كـم کٌٌگ رواى اًگب ىبػـ آتیکي هيکل ِئ۔ پومکٌب ىبػـ آک ؿقل آى فیبت ىی



اهتَبػی ىیلی ‘ پبؿٍ ؿب تورہ تٌٌگو۔ ػاًہ ورہ ثلوچنتبى ٹی میبمی چک وتبڑ ًبؿوائی

ثے ؿوفگبؿی وایلو ‘ ًب صن ظلن و فوؿاکی‘ اربؿٍ ػاؿی‘ اهتؼاؿ ًب ثے وڑ امتؼوبل‘ ثڑفی

 چٌؼی موة آکوکہ ىبػـِئ ىہـ آىوة ًوىتہ کٌٌگ آ هزجوؿ کیـٍ۔

ػوًکہ ثبثو ػجؼالـصوبى کـػ و ًبػؿ هوجـاًی ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ًب مـعیل آک  

آمک ثٌبػی وڑٹ ىبػـ ِئ آىوة ُئ اوكتب ىیئـی ًوىت آتیٹی ىہـ آىوة ًبهچب ؿًگبک ًظـ 

ثـیـٍ۔ اًتئے کہ ػاكک ہوو ػوؿٹی ىیئـی هیؼاى ٹی ػڑاُمـہـا وعتب ثلوچنتبى ٹی میبمی 

آتیبى گواچی ئُنـ کہ ػاكتب چک وتبڑ ثھبف ثڑفہٌِبُمل ہٌؼا عبٓـاى ػاكک ہوو وعت ًب صبلیت 

‘‘ ىٌقٍ گـوک’’ہـ ىیئـی ًوىت ىہـ آىوة ئنے ػًُکہ پـوكینـ ًبػؿهوجـاًی ًب کتبة 

ًبمـصبل آىہـآىوة اك ‘‘ هوًب ہٌِوک’’ہـاٹی گیيتـی ؿقل آى پؼ ىہـ آىوة ًوىتہ ُئ۔ 

 ػاوڑ ئِ 

 ػاپٹ و ثیواى ًب ملـ

 ػا رٌگل و هيتب کنـ

 ًیکي ہـوکو ُفو کہ ثـ

هوًب ًی ػؿػا هبكلئے   

 ثو هـکہ وؿًب وعت ہٌِب 

  ػوآى ًب تبد و تغت ہٌِب 

 ؿہقًک پاُلؿ هلکے ػؿیـ 

 ثیـؽ کہ تّوب تغت ہٌِب 

 میبالک ہٌِبؿ اِالؿ ًٌے

 ولؼا ىـبًٹ پبؿ ًٌے

 ًبهڑػ و ثے ہوت چبؿ ًٌے

 تکہ تالؿ رھلتب هنن 

 هیـی ًب ثٹ علتب هنن 

 چلتي ًب ىن تلتب هنن 

 ثوالى ًب ول ولتب هنن 



ٌب ثلوچنتبى کے ًيتی  

 پٹ ورجل ثیواى کے ًي

 هنت هبل و هڈی ِئ کـوى

 ایتوى کہ ولؼا ربى کے ًي

 هوًب ہٌِوکي ُمہت ىبم

 هقل پہ هقل گبم پہ گبم

ء ٹی ًوىتہ کٌٌگبًے ػا ىیئـ ًب ثبؿوٹ ػاپبؿٍ کہ 1957ًبػؿ هوجـاًی ًب ػا ىہـ آىوة  

ًبػؿ ٍبصت امٹیذ آ عواًب تو  ٹی رلنہ ئنک تو ػا ىیئـ ئِ ‘‘ىبہی ثبؽ’’ہـاتن هنتوًگ 

رلنہ ٹی ىـیک هـوکب ثٌؼؽ آک ػاعہ رؾثبتی هُنـ کہ اوكک اوؿٌگ ِئ ىـوع کـیـ۔ 

ٹی ثبثو ػجؼالـصوبى کـػ ًب چٌؼی ىہـ آىوة آک اؿیـ ہـاكتیٹی هلک ‘‘ ىق گـوک’’ہٌؼى

ب ظلن و فوؿاکی ًب ػؿىبًی کٌٌگبًے و ثـوکب ًنل وهظلوم آتے ثیؼاؿ کٌٌگ ً‘ ٹی ثے ایوٌی

 ہوت وروفٍ ػاوڑ تٌٌگبًے۔

 اؿیي روفٍ و روىٹ ایٌو ؿواى

 ًہ عوكے ًٌے ظلوٌب عبعـاى

 علوُکي ًہ ثـكبى تہوآى پھـآى

 مہیٌہ تیٌب ربًب ػا عبٓـاى

 ًٌب کوچہ و هلک ثے ىبى اؿے 

 ًٌب  امت ایلن پـیيبى اؿے 

 هجو ىبہؼ اے هيتب ٹول وتالؿ

 کہ عبچبًو هجـآتیٹی ًـ هقاؿ

چٌؼی ہقاؿهزبہؼ ثلوچبتب   

 کٌے ثو کـے اوكتب ؿیجی تواؿ

 ًٌب کوچہ و هلک ثے ىبى اؿے 

 ًٌب امت ایلن پـیيبى اؿے 

  ػاکبى ثیؼك ڈاکٹـ ملین کـػ و ایٌوًب وؿًب ىبػـاک گیيتـی ىہـآىوة ًوىتہ کٌٌگو 



هقاصوتی ىبػـی وفؿهیہ ىبػـی ٹی كـک اك هـے۔ و كـک ‘ ىہـ آىوة و ؿقل 

اؿے ایٌو پگہ ہـ گڑاِئ ؿقل ًب ػؿوىن ٹی ىبؿٌگ ًب کوىنت هٌٌگے ػا امہ ًبػاًی ُئ کبؿین 

امے۔ اًتئے کہ ؿقل ًب تیٌب تت و وڑو ڈول امے ہٌؼى ىہـ آموة ًبتیٌب رٌؼًب ؿػو ثٌؼ و 

ہـ ہیت ٹی ًوىتہ هٌٌگ کیک۔مـصبل امے۔ ػاکبى ثیؼك ىہـآىوة   

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی پٹو ہٌڑ )واموعت(:۔

پٹوہٌڑ)واموعت( ىبػـی ًب ہوو وڑ ِئ پبؿٍ ہـاٹی ىبػـ اول تیٌب ػين ًب ػؿىبًی ِئ  

پؼاى اوڑاى ؿَہ هٌٌگ یب رتب هٌٌگ ‘پؼاى اوًب ثے وكبئی‘ کیک اوڑاى پؼ هؼيوم ًب فیجبئی

ػبىن هنوًُٹ پؼا ہوو كـّی آ هؼيوم ًب صني ًب ثیبى ِئ ػاوڑ کیک کہ ای پیي امے آ 

اؿػو آًجبؿ ثـاہوئی ٹی ہن ‘ وروبل ِئ ػاوڑ هوًی ہتیک کہ هؼيوم ِئ ؿیل ومبڑثـے۔ كبؿمی

 پٹو ہٌڑ ًب ىبػـی هُنٌے والے ایٌو پگہ وؿًب ىبػـ آتب عیبل ػا پبؿٍ ؿب ثھبف کن  ِئ۔

ایتک کہ ًی ہن کٌے پٹو ہٌڑ یب واموعت ٹی ىبػـ تیٌب هؼيوم ِئ پٹک اوػے ثؼوا  

 آًجبؿ اُىٌگل اهـ کہ کٌے اُىبًُل ػًُکہ گڑاك ىبػـاک واموعت ػاوڑ ًوىتہ کـیٌو

 عؼا کے کٌے آًجبؿ ًی عواؿ هـیل

 تیٌب فًؼو عوىی تیبى ثیقاؿ هـیل )امضبم موف(

 هو تب هـے ًَیت ًب پھلٌگب ػا رواًی

 ثل ًب هـاػ هـیل کبك ػا فًؼگی آى ًی )ؿصین ًبف(

اًی ًب ػا ىجبة هـےثـثبػ ػا رو  

 ًبہن کٌے آًجبؿ ػُى عبًہ عـاة هـے )مٌی(

ولے ػامہ پٹو ہٌڑ)واموعت( ًوىتہ کٌٌگ ًب ؿصزبى کن ِئ و ػاىیئـی وڑ گن هـمہ  

 ہٌٌِگے۔

 براہوئی شبعری ٹی بوگی ورًذ)پیروڈی(:۔

ثوگی وؿًؼ)پیـوڈی( ًب اػة ًب پڑ آ ہوو ہٌؼ ِئ ػًُکہ هَوؿی ٹی کبؿٹوى کيٌگ یب  

کیچـ ًب ِئ۔ ہٌؼى ثوگی وؿًؼ یب پیـوڈی امہ مٌزیؼٍ کالم امے ًب چھتـاًگب ولؼی ِئ کیـی 

ثوگی وؿًؼ)پیـوڈی( ًب هوَؼ امہ گچیي ُئ ًوىت امے مجک و چھتـ ثوگ ُئ ًوىت میٹی 

 ثؼل کٌٌگ  ِئ۔



ثوگی وؿًؼ یب پیـوڈی ہوو ًوىت یب ىیئـ ًب کٌٌگ اِک ہـاًب هہبلو آى ِپي هـے یؼٌی  

ہوو ًوىت ہٌؼاعہ چبہٌگ ِئ کہ ہـ ثٌؼؽ اوػے هہبلو ثٌُگٌے گڑا اوًب پیـوڈی اػثی ػًیبٹی 

 کٌٌگ و ثٌٌگ ٹی َچل ثـیک۔

اگہ ہٌؼًو ًوىت امے ًبپیـوڈی کٌٌگ اِک ہـاػے هہبلو کل ئل ثٌتٌے تو اوٹی َچل  

وػی هلک۔ ثـاہوئی ىبػـی ٹی ثوگی وؿًؼ ًوىتوک ایوبًؼاؿ رجبؿ یبؿ ئنک کہ ہـاتن او 

ب پیـوڈی ِئ کـیکہ تو ہٌؼاعہ فیجبء و گچیي عٌٌگبکہ کہ امل ىیئـ ِئ گیـام ىیئـ امے ً

 کـیـٍ و ہوو پیـوڈی ِئ یبت تغبؿٍ۔ رجبؿ یب كبؿمی ىیئـ امے ًب پیـوڈی ِئ ػاوڑ کـیٌے

  املی ىیئـ

 کـیوب ثہ ثغو ِئ ثـصبِل هب

 کہ امت ام امیـ کوٌِؼ ہوا

 ثوگی وؿًؼ

 کـیوے امٹ اك ؿؿبهب ہٌِب

ثوؿٍ کوٌؼے ٍلبیلہ کہ ًی   

 ًے ىوگـ ًب ثیوبؿی لگبًے ثل

 کٌک ٍضت ٍضجب کـیال ًب ؿك

 چٌب ػاؿا ثٌؼؽ اهـ کے عؼا

 کلو اك کـیال ًب ىنت ِئ ثہب

ثوگی وؿًؼ آ ىبػـ ِئ صبّـػهبؽ هـوئی ِئ۔ پیـوڈی ًب اِؿا وڑ ُئ امٹ ہووػے کہ  

ل کٌٌگ اِک ثـاہوئی چڑٍ لوف آتے ثؼل کٌٌگ اِک اؿٹویکو ہووػے کہ هلہوم و هطلت ِئ ہن ثؼ

ىبػـی ٹی چڑٍ رجبؿ یبؿ ہوو ًوىتوک ِئ ہـا ػا پڑا تیٌب الئغی تے ػؿىبى کـیٌے اوڑاى پؼ 

کل ػا الئظ هتٌے کہ پیـوڈی روڑکے اگہ کنل کـیٌے تو اهو َچل ملیتٌے ہـاکہ رجبؿ یب 

  ًب ثوگی وؿًؼ آتب ئل۔

گچیي وڑٹ کـیٌے کہ امل ڈاکٹـ ؿفام ٍبثـ ًب ػا ؿقل ًب ثوگی وؿًؼ ِئ رجبؿ یب ػُى  

 ؿقل کل ِئ یبت ثلک ثلکہ ػاًب ثوگی وؿًؼ ِئ ہـ کل چبئک

 امل ؿقل

 کٌے ایتجو ڈمے ربًبى میٌب



 ؿؿبهجو کٌب ػڑػے ػؿهبى میٌب

 ثوگی وؿًؼ

 کٌے ثوڈك اؿكیٌے هہوبى میٌب

 ؿؿبهجو کٌے ػامہ ػؿهبى میٌب

 ‘‘ًٌب ػومتی ِئ ثہبؿا تتوى’’

 امہ پھل آعب ہـاؿاتتوى

ػا ىیئـ ًب پیـوڈی ِئ ػاوڑ کـیٌےرجبؿ یب   

 ًٌب عي هلٌگب تواؿا تتوى

 ہُجو یب صنیي ِئ مضبؿا ِتتوى

 ڈاکٹـ ؿفام ٍبثـ ًب ػا ىیئـ ًب ثوگی وؿًؼ ِئ رجبؿ یبؿ اعہ فیجبئی اٹ ًوىتہ کـیٌے

 امل ؿقل

 کیک                                      تجبٍ هل ثلجل چوي هو

 کیک                                      ہيٌگب رــ کل ثؼى هو

 ثوگی وؿًؼ

ککی                                     اے ظبلن کٌب ربى و تي هو  

 کیک                                      ًب ُهچ آتیبى کل ثؼى هو

 ای كـیبػ کیوٍ ػا لٹھب تیبى 

 کیک                                      ًب ہـ چٌجہ ؿبى هوى عي هو 

 کٌب ثلـڑے ہن عؼا علُکٌے

 کیک                                      چڑٍ توُمٌے پیـمي هو

 ػًُو عبعـك ربى ٹی لّگلیل 

 کیک                                      کٌب کوك ًب ہـ ثٹي هو 

 براہوئی شبعری ٹی هثٌوی



ہن ایلو اػة آتیبى ملـ کـینہ ثـاہوئی اػة ‘‘ هخٌوی’’ػًکہ ىبػـی ًب ایلو وڑ تیبًجبؿ  

ٹی اوڑػٍ هنوًے۔ هخٌوی ًب ثٌبء كبؿمی ٹی هنوًے یؼٌی هخٌوی ػـثی اػة ٹی مبڑی اف 

امہ ایلو ‘‘ هخٌوی’’وكبؿمی ًب ‘‘ ؿرق’’ولے ثبف آ پٹ و پول کـوکبک ػا پبؿٍ کہ ػـثی ٹی 

ٌوی كبؿمی آى اؿػو و اؿػو اػة اى ثـاہوئی اػة ًب ثيظ اك روڑ هل۔توى هلیـٍ۔ ہٌؼى هخ  

 خلقی شبعری و هثٌوی:۔

)الىؼوؿی( وڑ ‘‘ ثے مؼی’’ولے ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی آى هہبلو علوی ىبػـی ٹی  

ًب ڈول آ ىبػـی تلٌگبًے۔ ولے ہوو ىیئـ تلوکب یب پبؿوکب ِئ ػا موب یب ػلن ‘‘ هخٌوی’’اٹ 

ہـا وڑ اٹ ىیئـ پبًٌگ اُٹ۔ علوی ىیئـ تیٹی هخٌوی ًب ڈول اٹ ىیئـ  هتٌے کہ ای ىبػـی ًب

لیلی ’’امہ ٹھپو ًب فی آ هنوًو وڑک کي علوی آ ىیئـ ‘ ًب هٌٌگ ًب موة آک ػاػو کہ ػا امہ

ًب هٌہ ثٌؼ ػا وڑ ُئ۔‘‘ هوؿ  

 ثـ کٌب لیلی هو ؿًوکـ ًب رٌؼ ًب

 رتبئی توبًے هومن ِئ مٌؼھ ًب

ٍ گیـاآلن ًٌب ہوپیٌے توثے و هب  

 کٌے آى رتب کپ ًے هلغووت مبٍ گیـا

 چوٹولی چک امے توموًے کلیـا

 ػوتے کٌب تلیٌو لیلی ِئ علیـا

 هبِل ًب عواكینوٹ هو ًب ہواؿ ا

 عق کٌب توؿوک ِئ لیلی ًب تواؿ آ

 هخٌوی ًب ہبٹی )ہیئت(:۔

 هخٌوی)ٹھپوگـی( ًوىتہ کٌٌگ کہ ػا گڑا تب عیبل ِئ تغوئی هـیک۔

(i) ھپو ٹی اِؿا هَـػہ هـیـٍ۔ ػاک ہن هبكیہ و ؿػیق هـیـٍ۔هخٌوی ًب ہـ ٹ  

(ii) هخٌوی ًب ہـ ٹھپو ًب هبكیہ ؿبک رتب رتب هـیـٍ۔ 

(iii) هخٌوی ًب ٹھپو تب ہچو کچ اك هلک ػاک مؼ یب ہقاؿ آتیٹی هٌٌگ کیـٍ۔ 

(iv) هخٌوی ًب هچب مـ صبل آک امہ ثضـ امیٹی هـیـٍ۔ 



(v)  امٹی و ثھلٌی ػؿىبى کٌٌگ اِک۔ اوکبى پؼ صْوؐؿ ًب ىبى هخٌوی ًب ثٌبء ٹی ہللا تؼبلٰی ًب

ٹی ٍلت و حٌبء کٌٌگ ِاک۔ ولؼا هٌوجت ًوىتہ هـیک ولؼا هخٌوی ِئ ًوىتہ کٌٌگ ًب هوَؼ ًب 

 ػؿىبى کٌٌگ اِک۔

هخٌوی ًب مـصبل آتیٹی فًؼًب ہـ ثيظ ًب فی آ ىیئـ تلٌگ اِک۔ هخٌوی ٹی ػين  

و ‘ ػیي و اعالم‘ كلنلہ و تؼُّوف‘ ی تبؿیظهلک‘ هوهی فوػ فہیـی‘ رٌگ ورؼل‘ وهضجت

 ػلیـی آى ثیؼك ہـ وڑًب مـصبل موگو هٌٌگ کیک۔

 :گچیٌو هخٌوی مے ٹی ػا گڑاتب هٌٌگ ّـوؿی ئِ 

(i لڑ و ثٌؼ:۔ هخٌوی ًب هچب ٹھپوک امہ ایلو ٹی ہٌؼى ُعلوک هـیـ ػًکہ فًزیـ ًب کڑیک هـیـٍ۔

نہ کبئے۔یؼٌی ہـ ثـوکب ٹھپو تو پؼ ًب ٹھپو ًب میبلی هلی  

(ii ثیـىت و فیجبئی:۔ امہ گچیٌو هخٌوی میٹی ہوو وعت فیجبئی و ثیـىت ثـیک ہـاتن هخٌوی

و ًؼاؿٍ کيی تے هخٌوی ٹی عواؿ آًجبؿ علیک ہـاكک ‘ روفٍ‘ اصنبك‘ واهؼی‘ ًگبؿ رتب اًگب

 هخٌوی ِئ پیي فیجؼاؿ کیـٍ۔

(iii  ػؿىبًی:۔ هخٌوی ٹی گڑا تب رواًی و عوثی تے ثیبى کٌٌگ ٹی هخٌوی ًگبؿ ًب ػؿىبًی ًب

وڑ ٍبف و مـپٌؼ هـوک هـے یؼٌی او ہـ گڑا ِئ اوًب کچ آ ثیبى کے ہـا عوثی ہـا گڑا ًب 

وڑ اٹ ِئ اوػے ہوو گڑا کي ثیبى کٌٌگ ِئ۔ ہٌؼى ہـ واهؼہ ِئ عوڑتی اٹ ػؿىبى کٌٌگ 

خٌوی ًب کـػاؿ آتیٹی امٹی یب ًویکلی اك هـے یؼٌی هخٌوی ٹی ہـ وڑ الفهی ِئ۔ ػاکبى ثیؼك ه

‘ پغیـ‘ ثبػىبٍ‘ ًـیٌہ‘ ًیبڑی‘ پیـ‘ وؿًب‘ اهیـ‘ ؿـیت‘ ًب پہہ‘ مـپٌؼ‘ ًب ثٌؼؽ ػًکہ چبہوک

مپبہی و واپبؿ و ایلو کہول آتیبى ثٌؼؽ آتب فکـ هـیک۔ رواى اًگب هخٌوی ٹی ہـ کڑػاؿ ًب امٹی 

لیک ػًکہ ًب پہہ یب چٌب ًب ہیت و گپ پیـ یب وؿًب تیبى رتب هـیک ہٌؼى یب ًویکلی هؼام ثـرب م

  ثبػىبٍ ًب ہیت و گپ و وڑ و ڈول هؼام ثبػىبہی و ہنت گبؿی ًبثبثت هـیک۔

ہٌؼى گچیٌو هخٌوی امے ٹی ثے كبئؼٍ ُئ ہیت هق و ػؿوؽ آى کبؿین ہلٌگ پئے کڑػاؿ  

ی هوًب ثـوکب ویل و گل و ثبلی و آتب ہیت و گپ مبػٍ و كطـی هـے ہٌؼى ہڑػے ًب فًؼ ٹ

تزـثہ آتے لوف آتب ػؿوىن تٌٌگِئ۔ ہچو ہیت اك كطـت اى رتب یب هـ هق۔ ػًکہ اِؿا هومن ًب 

 هیوٍ ؿبتے امہ ہٌؼا ًيبى تٌٌگ هق۔

تيجیہ ہوو وعت و پبك ًب ثبثت ‘ هخٌوی ًب لوف و فثبى چٹ مبػٍ هـے ػاٹی امتؼبؿٍ 

ہ ِئ مـ پٌؼ هٌٌگ ٹی آمبًی هـے۔اٹ اواؿ کٌٌگـ تبًکہ ہوو گپ یب واهؼ  

(i)گل خبى ًصیر ًب هثٌوی ًگبری:۔ 

ثـاہوئی علوی ىیئـی ًوىت هـے یب پومکٌب ًوىتبک ػاكتیٹی ًٌے هخٌوی ًب وڑ آ  

ًوىتہ ‘‘ ثلو ىبػـ’’ِئ ہـاػے ‘‘ هبٍ گل’’ًوىت ػو ثـیک۔ ػًکہ ثـاہوئی ًب هتکٌب هخٌوی 



‘‘ هخٌوی’’ىبػـ آک ًظـ ثـیـٍ ہـاكک کـیٌے ػاکبى ثیؼك رؼیؼ ىبػـی ٹی ًٌے گڑاك 

ِئ ‘‘ هيہؼ ًب رٌگ ًبهہ’’آى پؼ ثـاہوئی ًب اؿٹویکو و پوؿو آ هخٌوی ‘‘ هبٍ گل’’ًوىتہ کـیٌو 

ہـاػے گل عبى ًَیـ ًوىتہ کـیٌے۔ ػًکہ هخٌوی ٹی رتب رتب مـ صبل ًب فی آ ًوىت آک 

مـصبل ًب فی آ ًظن آک  ٹی ہن کن و وػ ثینت و ىو‘‘ هيہؼ ًب رٌگ ًبهہ’’هـیـٍ۔ ہٌؼا وڑ 

 ًوىتہ ُئ۔

 ’’ ٹی عبى ًَیـ عبى ًوؿی ًب ػلیـی و اوؿبًنتبى ًب ثبػىبٍ اصوؼ ‘‘هيہؼ ًب رٌگ ًبهہ

 ىبٍ اثؼاًی ًب هؼت و کوک و رٌگ ًب وعت ليکـ ًب صبلیت آک ًوىتہ ُئ۔

ًب ػا وڑ ثٌب کٌٌگبًے۔‘‘ هخٌوی’’هيہؼ ًب رٌگ ًبهہ ٹی صوؼ ًب ٹھپو تیٹ   

ای یکتب ًبىـوع کیوٍ پٌٹ   

 کہ الئظ اكٹ ای اوًب حٌبء ًب

 توبهی کبئٌبت ًب او عؼائے

 فهیي و آموبى پبؿا حٌبئے

’’ ًب مـ صبل آ ًوىتہ گڑاك ٹھپو‘‘ ثیبى ٹی ليکـ ًب مـ الٌگ ًب’’آى ‘‘ هيہؼ ًب رٌگ ًبهہ   

 ثـک ػیي ليکـے کیي ًي ؿواًہ

 تؼیلیي فوت ًي وا  ہلت ىجبًہ

 تؼیـ ػا  ہلت ػے ليکـ تیبؿ هل

 صنبة و عـچ اوكتب ام ىوبؿ هل

 کـے ػے پبه و ثڑف هيتبى عٌٌگب

 ًظبؿٍ کوچہ ًب ػامہ ثٌٌگب

(ii)بببو عبذالرحوي کرد ًب هثٌوی ًگبری:۔ 

ًب وڑ اٹ ىبػـی ‘‘ هخٌوی’’ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی ثبثو ػجؼالـصوي کـػ ہن  

فی آ اوًب امہ ًب مـصبل توى ثینت و  ہلت ٹھپو ًب ‘‘ ثـوکب’’ٹی ‘‘ ىق گـوک’’کـیٌے 

 هخٌوی اك ًوىتہ ِئ ہـاڑاى گڑاك ثٌؼ ػاو ڑ ئُ 

 اؿیي هؼتبى ًب عیبلی ثـوکب

 ًٌب هبكلہ ِئ هوًب هنتی ػؿوکب



 ثـوکب ثہ ًی پغتہ و ہوه میتو

 عؼاًے ہتے روفٍ و روه میتو

 ثلوچبتے ثـ هوتل ثغو ایٌو

 ًٌے پومکٌو ػقتل ثغو ایٌو

 تواؿك ثلوچے کہ پٌزبة مٌؼھ آى

و هـے ایٌو ؿًؼاىًوا چبکـك ث  

ًب ڈول اٹ ًوىتہ ِئ ‘‘ هخٌوی’’ہٌؼى ثبثو ػجؼالـصوي کـػ ًب کتبة ًب ثٌبء ہـا صوؼ ئنے او ہن 

 ػًکہ

 او عؼا او عبلن و پـوؿگبؿ

 صکن ٹی ًب ري و اًنبى ٍؼ ہقاؿ

 ثـف ثبال تہہ تـیٌب ًب ًظـ

 ثٌؼؿبى هوؿیٌک میکب ًے عجـ

هیـ ػجؼالؼقیق ‘ هضٌت کو‘ وٓي‘ ہلت ولی‘  ىہیؼػاکبى ثیؼك ثبثو ػجؼالـصوي کـػ ًب  ہلت 

هیـ ‘ علیلنہ ًی کٌے اًت‘ اهي ًب ػًیب‘ هال هقاؿ ثٌگلقئی‘ پؼا توكکو تیـ ًب ػوؿ ثل‘ کـػ

ًب مـ صبل آک ہن هخٌوی ًب وڑ و ڈول آ ًوىتہ ُئ۔ ثبثو ‘ اهـ عواہنہ‘ لوًگ عبى هیٌگل ىہیؼ

ُئ۔ ػاكتیٹی اهیؼ و هبیومی ہڑتوهبک هقاصوتی ؿًگ آى پُـ ‘ ػجؼالـصوي کـػ ًب هخٌویک

اواوؿو ہٌؼى او تیٌب هخٌوی تیٹی ثلوچ هوم ِئ ٹوہٌگ ًب کوىنت کـیٌے اوػے اوًب تؼوکب ػے 

 تے یبت تـمہ ثـوکب وعت کي گڑاك کٌٌگ ًب ؿؿبهبًے۔

 هضٌت کو ًب مـصبل اوًب امہ هخٌوی اك ػاوڑ ًوىتہ ئِ 

 هضٌت کو

 ہـثو هضٌت کيے امت ٹی كکـ و ؿن

ٹی لٌگڑیبى اف مبٍ و ػمربى   

 او ؿـیجی ٹی ڈکبل میٌب علوک

 لٌگڑیبى کہ اك تیٌب ثبئے هلوک

 ًین ىبم آ اؿاًب او هوًے عٌو



 ثبؿوکب ربى تو پڈ تہ عبلی هـو

 پبؿٍ تہ ػاًب توؼیـ ًب گوافی ئِ 

 عوارہ ہٌؼاٹی تیٌٹ ػزت ؿاّی ئِ 

(iii)پروفیطر ًبدر قوبراًی ًب هثٌوی ًگبری:۔ 

یؼ ىبػـ اتب مـعیل ًبػؿ هوجـاًی ًب ىبػـی ٹی ہن ًٌے هخٌوی ًب وڑ ہٌؼى ثـاہوئی رؼ 

اٹ ىبػـی ػو ثـیک پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی و ثبثو ػجؼالـصوي کـػ ہوؼَـ هٌٌگ و امہ 

موچ و كکـ امے ًب مٌگت هٌٌگ ًب موة آى اوكتب اًؼاف كکـ و لوف اتب ِؿػو ثٌؼ ہن امٹ 

ثـوکب وعت کي امہ گچیٌو اهیؼ اك عٌٌگ ًب میجو  عٌٌگ اِک۔ ًبػؿ هوجـاًی ًب هخٌوی تیٹی ہن

ؿمیٌگک۔ او ًب هخٌوی تیٹی مغتی و موؿی تیبى پؼ امہ عوىضبل ُئ  فًؼ اك تؼیلٌگ ًب کلہو 

هلیک۔   

اوڑػٍ اؿیـ۔‘‘ و ؿن‘ ىوجالط‘ هوًب ہٌوک‘ آئیي’’ًبػؿ هوجـاًی ًب هخٌوی تیٹی   

پو ػا وڑوپٌی آ هخٌوی آى گڑاك ٹھ‘‘ ىوجالط’’ًبػؿ هوجـاًی ًب   

 ػاڑے ہتن ولؼا ثـیک 

 ػھـتی ومن ػواؿٍ هـیک

 وا تـک کیـٍ گواڑعبک

 پھل عـومی پٹ کوچہ ؿبک

 عیني هـو ػاهبى و هو

 ولؼا کـو امتبتے عوه

 وا هیلہ کیـٍ فیجالک

 پیيي هـیـٍ فیجالک

 ہُجو هِني تے فیجال

 امتے ػؿیٌو کل َئ ًب

 براہوئی شبعری ٹی رببعی

 ’’ ىبػـی ٹی اؿػو آى اواؿ هل و اؿػو ىبػـی ٹی كبؿمی آى ہن ثـاہوئی ‘‘ ؿثبػی

اواؿ توبًے گڑا ػا پبًٌگ هـیک کہ ؿثبػی كبؿمی ىبػـی ًب هیـاث ِئ ػاػے ایـاًی 



آى روڑ هنٌے ہـاًب هؼٌہ ‘‘ ؿثغ’’ىبػـاک ػؿمتی ؿامتی کـكیـ۔ ایہي ؿثبػی ػـثی ًب 

تی ًب پي اٹ ہن چبؿٍ ولے چبؿ هَـػی و چبؿ ثی‘ ػوثیتی‘ ًب ِئ ؿثبػی ِئ تـاًہ‘‘ چبؿ’’

کل ٹی ػؿمتی آ پي ِئ۔‘‘ ؿثبػی’’  

 ؿثبػی ًب ھبٹی )ہیئت(:۔

(i هنٹویکو هَـػہ آى ثیؼك ایلو هَـػہ آک ہن ؿػیق و ‘ ؿثبػی ٹی چبؿ هَـػہ هـیـٍ

 هبكیہ هـیـٍ۔

(ii اگہ ؿثبػی ًب هنٹویکو هَـػہ ایلو هَـػہ تیبى رتب هل یؼٌی هبكیہ هتو تو ػا وڑ ًب

َّی’’ؿثبػی ِئ  پبؿٍ۔‘‘ ؿیـ هَـع’’یب ‘‘ ع  

(iii  اگہ ؿثبػی ًب ہـ چبؿ آ هَـػہ ؿبک ہن ؿػیق و هبكیہ هنـ تو ػا وڑ ًب ؿثبػی ِئ

پبؿٍ۔‘‘ هَـع’’  

(iv  ؿثبػی ًب اولیکو اؿٹویکو و هنٹویکو هَـػہ پَوڑی ًب هخبل اٹ هـیـٍ۔ هوَؼ واال

 هَـػہ چبؿهیکو هـیک ہـاػے ؿثبػی ًب کھٹیب یب روك هـیک۔

(v  ؿثبػی کي ثینت و چبؿ رتب ُئ وفى اؿیـ ہـاكتیٹی ؿثبػی ًوىتہ هـیک۔ یؼٌی ؿثبػی

ثضـ ہقد ًب ػائـٍ اعـة و اعـم ٹی ًوىتہ هـیـٍ۔ ػواًقػٍ وفى ػائـٍ اعـة و ػواًقػٍ وفى 

 ػائـٍ اعـم ًب ُئ۔

(vi  اگہ ؿثبػی ہٌؼا رتب اًگب وفى تیٹی هتو تو او ؿثبػی اك ملیپک ثلکہ هطؼہ اك پبًٌگ

 اِک۔

(vii  امہ ؿثبػی کي ػا ّـوؿی اف کہ او ثیـٍ امہ وفى ٹی هـے ثلکہ امہ ؿثبػی ٹی

ہڑتوهب ػائـٍ )اعـة و اعـم( ًب وفى آک هٌٌگ کیـٍ۔ یؼٌی ؿثبػی ًب امہ هَـػہ اك امہ 

وفى ٹی ایلو هَـػہ ایلو وفى و هنٹویکو هَـػہ پیي وفى امیٹی و چبؿ هیکو رتب ُئ 

کل وفًک ہٌؼا اعـة و اعـم آى هـیـ۔وفى امیٹی هٌٌگ کیک ولے   

 رببعی ًب ضر حبل:۔

‘ اعالم‘ ؿثبػی ٹی فًؼ ًب ہـ ثيظ ٹی هـوکب واهؼہ ؿبک گٌڈًگـٍ ػًکہ ػين و هضجت

‘ میبمت‘ هبتي‘ ؿن‘ هوػٍ‘ ٍلت و حٌب‘ پٌت و ًَیضت‘ صوؼ و ًؼت‘ ػیي و ػاًو‘ تَوف

ی ًب ػؿوىن ٹی ثٌٌگ کیک۔گٔوًڈ آ لوف آتیٹی ػا کہ ہـ مـ صبل ؿثبػ‘ ؿاری ىیلی ثڑفی  

 ثـاہوئی ىبػـی و ؿثبػی:۔



ثـاہوئی ىیئـ ی ًٔول )ٌٍق( آتیٹی ؿثبػی هيکل ہن ایلو ىیئـی وڑ تیبًجبؿ ایلو اػة  

یؼٌی كبؿمی و اؿػو آى ثـوکو ٌٍق امے ولے مغت ھبٹی و ىکل كي ًب موة آى ؿثبػی 

ب اؿػو ٹی اؿے یب ہـا ثـاہوئی ىبػـی ٹی تیٌکي ہوے ہٌؼے روڑ کٌٌگ کتٌے ہـا كبؿمی ی

ًظن یب پیي پیي۔‘ هخٌوی‘ ایلو ٌٍق آک ُئ ػًکہ ہبئیکو  

عواًٌگ یب ‘ ثـاہوئی ىبػـی ٹی ىبػـ ًب تت آ مـاتی و آمبًی عواہک او ہیل کٌٌگ 

پٹ و پول ًب پي آى ػامکبى ِئ مہی وڑ اٹ ثلؼ اف ہٌؼا موة آى ؿثبػی ثـاہوئی ىبػـی ٹی 

تو ثے مؼی ٹی ثبف آ ىبػـ آک ؿثبػی ًوىتہ کـیٌو ثبف آ  ثے ؿوس ِئ یب ىوى ہلٌگ اف۔ ایہي

ًوىتہ ِئ ہٌؼى ثـاہوئی ىبػـی ٹی امہ کتبة اك ‘‘ ؿثبػی’’کتبة آتیٹی چبؿ ثٌؼی تب مـصبل 

ًب ًٔول آ ًوىتہ ِئ ولے او کتبة ًب پي آى ثیؼك ؿثبػی هلیپک ہـا ؿثبػی ‘‘ ؿثبػی’’پوؿا 

 امے ًب گـد آتے پوؿو کے۔

مـ پٌؼ هٌٌگبًے ولے اوكک ؿثبػی اكل ‘‘ ؿثبػی’’ی چبؿ ثٌؼی ِئ ثـاہوئی ىبػـی ٹ 

ثلکہ هطغ پبًٌگـٍ ػامکبى ثـاہوئی اػة اٹی صٌیق هقاد آى ثیؼك ػوًو ىبػـ اك وػی هتٌے 

کہ ہـا ؿثبػی ًوىتہ کٌٌگ ًب مگ و الئغی تغے یب ہـا ؿثبػی ِئ ہن ؿقل آًجبؿ ًوىتہ کے۔ 

بػـی ًب ثٌبئی ػوؿ آى گؼؿیٌگٌگ ُئ اوكک ولے ایٌو پگہ گڑاك وؿًب ىبػـاک ہـاكک ى

ؿثبػی ًوىتہ کٌٌگ ًب کوىنت تو کٌٌگ ُئ ولے لَلبفی ٹی اعتہ هٌٌگ ُئ اًتئے کہ ؿثبػی 

هلہوم و هوَؼ اك ہن ایتے و اوٹی كي ىبػـی ًب هچب ‘ تیٌب رتب اًگب وفى تیٹی هٌٌگ آى ثیؼك

ہـاكک ػا وڑ ُئ۔لیبهت َمٌی ًب گڑاك ؿیـ چھبپ هـوکو ؿثبػی ‘ اٍول آک عٌٌگـ  

 پٌبًے ػا ىبؿ ًب ػوی ثبف ہیت آ  1-

 ہنتیي صیب ًب موػا هل ؿوپئی کے  

 لکھو ًب ًوىت ہـ ىٌکی ػیـ آ  

 َمٌی()   هظلوم هـاػ عٌتٌے توثہ کـ  

 

 پھٹو ثے ّویـ ٹِک هـے رواًے تو  2-

 ىؼاػ ًب رٌت ام ثُـے رواًے تو  

 هہـ آتے ًٌب او امت ًب تتو گـ  

اؿٍ عبعـے رواًے توتیٌٹ کے ًؼ    َمٌی()  

 



 ثيکوک کڑو تیٹی کـے ٹولی ػیـ؟  3-

 اف میک کٌے ػا گوافی کے ہولی ػیـ؟  

 وا توبًے موػا ًب کٌب ؿًؼ اٹ ػیـ  

 َمٌی()   ًیالم کـیٌے ػیـ؟ تل ثولی ػیـ؟  

 

 براہوئی شبعری ٹی قطعہ )چورک(

ًب فی آ کبؿین ثـاہوئی ىبػـی ٹی هطؼہ ہووعل ًوىتہ کٌٌگبًے اعل کہ ؿقل  

هنوًے۔ ثـاہوئی ىبػـی ٹی هطؼہ ِئ ہٌٌگ ػاًب ثيظ و پہلو تے آ ہیت کٌٌگ آى هنت ػا پہہ 

 هٌٌگ ثبیؼے کہ هطؼہ اًت امے۔

هطؼہ ًب لوفی هؼٌہ ٹکـ ًب ِئ۔ ىیئـی اٍطالصی هؼٌہ ٹی ػا ىبػـی ًب امہ ثيظ  

یؼٌی هچب ىیئـ آتب اؿٹویکو امے۔ ہـاًب هبكیہ و ؿػیق ًب ِؿػو ثٌؼ ؿقل و هَیؼٍ ؿبًجبؿ هـیک۔ 

اؿػو و ایلو ہٌؼی آ فثبى آتیٹی ہن هطؼہ ًب ‘ ثٌؼ آک ہن ؿػیق و هبكیہ هـیـٍ۔ هطؼہ کي كبؿمی

ہن پبؿٍ۔‘‘ چوؿک’’آى ثیؼك ‘‘ هطؼہ’’پي گیيتـی پبًٌگبًے۔ ہٌؼى ثـاہوئی اػة ٹی ػاػے   

 چوؿک )هطؼہ( ًب ھبٹی:۔

یؼے۔چوؿک امے ًب پوؿو هٌٌگ کي ػا گڑاتب هٌٌگ ثب   

(i اِؿا ىیئـ ًب فی آ تلٌگک ػاًب ىیئـ تب کچ کن اف کن اِؿٹ و فیبت اى فیبت ‘ چوؿک اِؿا

ولے هـؿٌب چوؿک تیٌبفیجبئی ِئ گوہنہ کیک تو ثبیؼے چوؿک ًب ‘ اعل کہ هٌٌگ کـیـ

 فیبت آى فیبت ىیئـ تب کچ ػٍ هـے تو گچیي ِئ۔

(ii لنل یب هَیؼٍ ئل پبًٌگ اک۔اگـ هل تو او ؿقل هن‘ چوؿک ٹی هطلغ )اول ٹھپہ( هلک   

(iii  چوؿک آتیٹی گیيتـی ؿػیق کپلٌگ پک چڑٍ هبكیہ ًب عیبل تغٌگک ثبف هچٹ چوؿک

 آتیٹی ؿػیق ثـیک۔

 چوؿک )هطؼہ( ًب مـصبل:۔

گلہ ‘ ہجل‘ ٍلت و حٌبء‘ هطؼہ ٹی ىبػـی ًب ہـ مـصبل ہٌؼی هٌٌگ کیک ػًکہ 

پٌت ىوى ػا کل ًب ‘ وػٍ و هبتيه‘ صکوت و ػاًبئی‘ ثوگ و ىوگ‘ هلٌؼ و هنغـٍ‘ ىوًی

ثبؿوٹ هطؼہ ًب ػؿوىن ٹی ىبػـی هٌٌگ کیک۔ چوؿک )هطؼہ( ًب ىیئـ تب امہ ایلو توى 

میبلی گٌڈوک هـیک اوًب هلہوم امٹ هـیک یؼٌی چوؿک ًب ىیئـ ًب هلہوم ٹی امہ تنلنل 



ك ًہ اك هـیک اگہ ػا تنلنل پٌک یب ہـ ىیئـ ًب رتب ُئ   هلہوم اك ہلٌگے تو او چوؿک ا

 ثلکہ ؿقل اك پبًٌگک۔

ثـاہوئی پومکٌب ىبػـ اتب گیيتـی ربگہ ربگہ تیٌب ىیئـ آتیٹی چوؿک یب رتب ہٌؼا  

چوؿک ًوىتہ کـیٌو ولے اوكتیٹی ثبف آک ؿػیق ًب هضتبد عٌٌگـٍ ہـا امہ چوؿک امے ًب 

ن ہٌؼى ثبف آ چوؿک آتیٹی اول ٹھپہ )هطلغ( هـیک ػا ہ‘ ھبٹی ًب گـد آکو ایتے پوؿو کپنہ

  هطؼہ ًب ھبٹی ًب گـد اكک۔

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی گڑاك چوؿک وڑک کي ًوىتہ کیٌہ ػًکہ 

 ہـ امٹ کٌب عٌتب ًوؿے پُلے  1-

 ػًو ای اٍل ؿوىٌی عواپـٍ  

 اؿے هوت ؿًؼٹ ہـاًب ہویو  

 صٌیق هقاد()  هـے ػا وڑٹ فًؼگی عواپـٍ  

 

 کٌب هزجوؿی آ هغینہ مٌگت  2-

ؿنثـے ًے آ ہن وعتل یبؿ ًب     

 ہـاػے آى هُنٹ هؼتجـ ای  

 کٌے آ ثنوًے هچ ىبؿ ًب ؿن  

 اول پبؿیـٍ کہ هنڑاؿے ؿن  

 وصیؼ فہیـ()  ایٌو پگہ رتبئے هبؿ ًب ؿن  

 

 ای ػين ٹی ؿـهٹ هزٌوى اُٹ  3-

 امہ ویـاًی اك عواہیوٍ  

 کٌے ىوم ًب مبهبى فیت تلک  

 ثے مبهبًی اك عواہیوٍ  

 کٌب ػڑػ َئ ًب ػؿهبى امہ رب اف  



 ثبثو ػجؼالـصوي کـػ()  ای ثے ربًی اك عواہیوٍ  

 

 هطؼہ ثٌؼ )ُچي چوؿک(

هطؼہ ثٌؼ )ُچي چوؿک( امہ رتبُئ ٌٍق اك اف ثلکہ هطؼہ )چوؿک( ؿقل یب هَیؼٍ  

ًب تہہ ٹی اواؿ هـیک ہـاتن امہ هْووى اك یب هوَؼ اك امہ ىیئـ میٹی ػؿىبى هٌٌگ 

ؿقل هنلنل کي ہن ‘ اِک۔ ایہي هطؼہ ثٌؼ کپک تو گڑا ُچي چوؿک )هطؼہ ثٌؼ( ًب کوک ہلٌگ

 پبًٌگک یؼٌی ہوو ؿقل ہـاٹی امہ هْووى اك هـے۔

هطؼہ ثٌؼ ہوو ىیئـ آک هـیـٍ ہـاكتے ؿقل ًب اول ٹھپہ )هطلغ( هطؼہ یب هَیؼٍ ًب ایلو  

ىیئـ آتیبى رتب کٌٌگ اک ہٌؼى هطؼہ ثٌؼ ؿقل ًب هطلغ آى پؼ ثٌب هـیک ہـا تن هطؼہ ثٌؼ ِئ 

ًب ًيبى تـوئی هـیک ہٌؼى هطؼہ ثٌؼ هوطغ ‘‘ م’’هل تو اوًب ىیئـ آى هنت ًوىتہ کـوئی 

آى هہبلو عالك هـیک و گڈیکو ىیئـ آى پؼ امہ لکیـ اك کيٌگک لکیـ آى پؼ هطؼہ یب ؿقل 

 ًب هوطغ ثـیک ہٌؼى هطؼہ ثٌؼ یب ُچي چوؿک هطلغ و هوطغ ًب ًیبم ٹی ثـیک۔

ـ  ًب کتبة   پَي ؿیچ ٹی چبؿ ُچي چوؿک )هطغ ثٌؼ( ثـاہوئی ىبػـی ٹی چڑٍ اهجبل ًبظ

ًوىتہ اؿیـ۔ ػاکبى ثیؼك ػامکبى پیي کّل هطؼہ ثٌؼ ًوىتہ کتٌے ػاًب موة ُچي چوؿک یب 

 هطؼہ ثٌؼ آى ًب ثلؼی هٌٌگ کیک۔

ـ  ًب هطؼہ ثٌؼ آتیبى هٌہ وڑک ہـا اوًب ؿقل ًب تہہ ٹی ولے هوطغ آى هہبلو ثنٌے۔  اهجبل ًبظ

 فًؼ اك عواؿی کيوکو  1-

ٹ روًے ثّني کیکعیؼ    

 اولیبػ آتب میـی کي  

 تیٌے لٌگڑ ثیٌگي کیک  

ـ  ًب امہ پیي هطؼہ ثٌؼ اك ہـا اوًب ؿقل ًب هطلغ آى پؼ ثنٌے  ًبظ

 ثیـٍ تیي توى ایتک ػڑػوڈکھ  

  ًب گلی آى ػیـ ىبػ ثـیک  

 

 هطؼہ وؿثبػی ٹی كـک



ب رتب ُئ ثيظ ُئ۔ و هطؼہ )چوؿک( و ؿثبػی ہڑتوهبک ىبػـی ثلضبظ ھبٹی )ہیئت( ًب اِؿا رت

و ِؿػو ثٌؼ آک رتب رتب هـیـٍ هطؼہ ٹی هچٹ آى هچٹ ‘ وفى و ثضـ‘ ہڑتوهبتیٹی ىیئـ تب کچ

اِؿا ىیئـ هٌٌگ کیک و فیبت آى فیبت ًب کچ آ پبثٌؼی اف۔ ولے ؿثبػی ٹی ثیـٍ اِؿا ىیئـ 

وىتہ هـیـٍ۔ ػاکبى ثیؼك هطؼہ ًوىتہ کٌٌگ کي ثضـ ًب ہچ ؿوک پوک اف ہـا ثضـ ٹی هطؼہ ً

هٌٌگ کیک تو هـے ولے ػا آروئی ؿثبػی کي اف اًتئے کہ ؿثبػی کي ثینت و چبؿ 

ػواًقػٍ ثضـ ًب فی آ هـیـٍ و ‘ هغَوً ُئ ثضـ آک اؿیـ ہـاكک اِؿا ثيظ ٹی ػواًقػٍ

ؿثبػی اگہ ًوىتہ کٌٌگ اِک تو ہٌؼا ثینت و چبؿ ثضـ آى پیيي ہٌپک و ہٌؼاكتیٹی ًوىتہ 

یٹی هتو تو او ؿثبػی اك پبًٌگ پک ػاکبى ثیؼك ؿثبػی و هـیک اگہ ػا هغَوً آ ثضـ آت

هطؼہ ًب ًیبم ٹی كـک ِئ مـ پٌؼ هٌٌگ کي امہ پیي ػلیل اك اؿے ؿثبػی ٹی اول ٹھپہ )هطلغ( 

هـیک ولے ػا پبثٌؼی هطؼہ کي اكک یؼٌی هطؼہ ٹی هطلغ هٌٌگ کپک۔ ػاکبى ثیؼك هطؼہ یب 

ہـ مـ صبل هطؼہ یب ؿثبػی ٹی ثٌٌگ کیک ؿثبػی ًب مـ صبل آتیب ہچو پبثٌؼی اك اكک یؼٌی 

اگہ ػاتیٹی كـم تغوئی هـیک تو او ھبٹی ًب فی آ هـیک یؼٌی ىیلکو ہیت آک هطؼہ و 

 :ؿثبػی ٹی كـم تغٌگ ٹی کوک کیـٍ ػًکہ

وفى )ثضـ(:۔  هطؼہ و ؿثبػی ٹی كـم اك اؿے تو ثضـ آکو یؼٌی ؿثبػی کي هؼام ثینت  1-

وىتہ هـیک ولے هطؼہ کي ہچو ثضـ اك رتب اكک ػا ہـ چبؿ ثضـ رتب ُئ ہـاكتیٹی ؿثبػی ً

 ثضـ و ہـ وفى ٹی ًوىتہ هٌٌگ کیک۔

اول ٹھپہ )هطلغ(:۔ ؿثبػی ہـ وعت )هطلغ( اول ٹھپہ آى ثٌب هـیک ولے هطؼہ ٹی ػا  2-

پبثٌؼی هلک یؼٌی هطؼہ ٹی اول ٹھپہ )هطلغ( ًب هٌٌگ ًب ہچ عیبل هلک هطؼہ ًب اول ٹھپہ ام ہن 

لنہ یؼٌی ػاًب اول ٹھپہ ًب ہڑتوهب هَـػہ ؿبک امٹ ایلو اى رتب هـیـٍ۔ؿػیق و هبكیہ ه  

ىیئـ تب کچ:۔ ؿثبػی و هطؼہ ٹی هنٹویکو كـک ػاػے کہ ؿثبػی ٹی هؼام اِؿا ىیئـ یؼٌی  3-

چبؿ هَـػہ هـیـٍ ولے هطؼہ ٹی ىیئـ تب کچ هکـٍ اكک ػاٹی هچٹ آى هچٹ اِؿا ىیئـ و 

ؿثبػی و هطؼہ ًب كـم ِئ پہہ هٌٌگ کي وڑک اك فیبت آى فیبت ًب ہچو پبثٌؼی اك اكک  

 ؿثبػی

 لوہ ًب کـف آتے کـ موگو ؿکھ

 ًی تیٌب مّگہ روى آ ؿوہو ؿکھ

 ػىوي تو عواہٌگ ِئ ًے کوفٍ کے

 مٌی() چبؿ اًگب هجالتے هـ موہو ؿکھ         

 



 هطؼہ

 ای ػػب کیوٍ هـے هوجول ایٌو یب عؼا

 ہـ گڑا ثے کچ رواى اف ػا عٌبًے فًؼگی

کہیوک ػے ہوے گـ هوت اؿے کٌکي هلیؼای   

 تظ ًی فًؼٍ اے تن امکبى کٌکہ رواًے فًؼگی )صٌیق هقاد(

اگہ ثڑفکو وڑک آتیٹی ؿثبػی وهطؼہ ًب كـک ِئ مـپٌؼ هٌٌگ عواى تو اولیکو گڑاِئ  

وفى و ثضـ ِئ کہ ؿثبػی و هطؼہ ٹی كـک ِئ تغک ػًُکہ ؿثبػی ًب وفى ہوو ثینت و چبؿ 

ِئ و ػاًب ‘‘ اعـم اثتـ’’ًب امہ ثضـ امے ہـاًب پِي ‘‘ اعـم ثيظ’’امٹ ِئ ػا رتب اًگب ثضـآتیبى 

اگہ ػاػے تویطغ کیي اُؿى کہ ہٌؼا ثضـ آ ثـیک یب ‘‘ هلؼولُي هلؼولي هلؼولي كغ’’ؿکي آک ػاػو 

 ًہ۔

 كغ هلؼولي هلؼولي هلؼولي ثضـ اثتـ

 ؿکھ  کـ موگو کـفآتے  لوہ ًب  ؿثبػی 

وًب ؿوہ مگہ رو ًی تیٌب     ؿکھ 

 کے ًے کوفٍ عواہٌگے ػىوي تو 

 ؿکھ هـموہو  هجالتے  چبؿًگب  

ٹی ِئ ‘‘ ثضـؿهل هختوي هضؾوف’’ہٌؼى اگہ هطؼہ )چوؿک( ًب ثضـ یب وفى ِئ اُؿى تو  

 ہـاًب ؿکي آک ػاوڑئُ 

 ‘‘كبػالتُي كبػالتُي كبػالتُي كبػلُي’’

 ہـاػے ػاوڑ ثضـ ًب فی آ تویطغ کٌٌگ اِک

 كبػلي  كبػالتي   كبػالتُي  كبػالتي 

 یب عؼا  ثوِل ایٌو وٍ هـے هن  ای ػػب کے

 فًؼگی  ػا عٌبًے  کچ ُچ ُرب ًق   ہـ گڑاثے 

 کي هلیؼ هوتـے کي  ػے ہوے گـ   ای کہیوک 

 فًؼگی کي ک رواًے   اے تونکب   تظ ِى فًؼٍ 



ؿثبػی و هطؼہ ٹی اؿٹویکو گڑا اول ٹھپہ )هطلغ( ِئ ہـاًب فی آ ػاكتیٹی كـک کٌٌگ  

  اِک ؿثبػی ٹی اول ٹھپہ ػاػے

 لوہ ًب کـفاتے کـ موگو ؿکھ

  ًی تیٌب مگہ روى آ ؿوہو ؿکھ

یؼٌی ؿثبػی ًب اول ٹھپہ ًب ہڑتوهب هَـػہ ؿبک ہن ؿػیق و هبكیہ اؿیـ یؼٌی  

ؿػیق ِئ ػاکبى ثیؼك هطؼہ ٹی اول ٹھپہ اف یؼٌی هطؼہ ًب ‘‘هبكیہ و ؿکھ‘‘ ؿوہو‘‘ ’’موگو’’

یہ و ؿػیق ًب پبثٌؼی اف ػًُکہاولیکو ىیئـ ٹی ہن هبك   

 ای ػػب کیوٍ هـے هوجول ایٌو یب عؼا

 ہـ گڑا ثے کچ رواى اف ػا عٌبًے فًؼگی

ہٌؼى هنٹویکو گڑا ىیئـ ًب کچ ِئ کہ ؿثبػی و هطؼہ ٹی كـک کٌٌگ اِک یؼٌی ؿثبػی  

ٹی هؼام اِؿا ىیئـ یؼٌی چبؿ هَـػہ هـیـٍ ولے هطؼہ ٹی ػا پبثٌؼی اف کہ ىیئـ آک اعل 

هـیـ ولؼاہن هطؼہ ًب ىیئـ آک هچٹ آى هچٹ اؿٹ یؼٌی چبؿ هَـػہ هـیـ و فیبت آى فیبت 

 ًب پبثٌؼی اف۔

ولے وعت وعت هطؼہ ًب ىیئـ ًب کچ ہن ؿثبػی آًجبؿ چبؿ هَـػہ ؿب هـیک گڑا  

هطلغ ِئ ہُـوئی هـیک۔‘‘ وفى’’اوڑے كـک ِئ پُہہ هٌٌگ کي   

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی هنؤ

آى روڑ ‘‘ تنویٔ’’بٹی ًب امہ ثيظ امے ػا ػـثی ًب لوف هنؤ ىبػـی ثلضبظ ہ 

ًب ِئ ولے ىیئـی ًوىت آتیٹی هنؤ ہوو ًظن ِئ ‘‘ عواؿ ُعلٌگ’’کـوکے هنؤ ًب هؼٌہ 

یب ػاڑاى فیبت ‘ ہيت ہيت‘ ہلت ہلت‘ ىو ىو‘ پٌچ پٌچ‘ چبؿ چبؿ‘ پبؿٍ ہـا هنہ هنہ

 هَـػہ آتیبؿ روڑ هـیک

چبؿ ‘ فیبت هٌٌگ کیـٍ امہ ثٌؼ ٹی هنہ هَـػہہٌؼى هنؤ ٹی اِؿا ثٌؼ یب ػاڑاى  

ہيت هَـػہ یب ػاڑاى فیبت ثٌٌگ ‘ ہلت هَـػہ‘ ىو هَـػہ‘ پٌچ هَـػہ‘ هَـػہ

 کیک۔

هنؤ ًب کل ِئ وڑتیب ًوىتہ کٌٌگ مغت ُئ  کبؿین امے اًتئے کہ ہـ ثٌؼ ٹی هَـػہ ؿبک 

رتبُئ ؿػو ثٌؼ اك  هنہ هَـػہ آى ہلیل تب ػٍ هَـػہ امکبى ثٌٌگ کیک ػاتیٹی هبكیہ ًب امہ

روڑ هـیک۔ ہٌؼا هيکل ًب موة آى ثـاہوئی ىبػـی ٹی ػامکبى هنؤ ًب ثيظ آتیب کل مہی 

 وڑٹ یؼٌی ؿػوثٌؼ آتب ثبثت ًوىتہ کتٌے۔



 هنؤ ًب ثيظ آک ػاػو

 هّنؼك 4- هغول  3- هـثّغ  2- هخلج  1-

 هؼيـ 8-  هنتغ 7- هخوي  6- هنجغ  5-

 هخلت:۔ 1-

امے ہـاٹی هنہ هَـػہ هـیـٍ اولیکو ثٌؼًب ہـ هنٹ آ هَـػہ هخلج هنؤ ًب امہ ثيظ 

ؿبک ہن هبكیہ و ؿػیق هـیـٍ و اؿٹویکو ثٌؼ ًب اولیکو واؿٹویکو هَـػہ ؿبک ہن هبكیہ و 

ؿػیق هـیـ ہٌؼى اؿٹویکو ثٌؼ ًب هنٹویکو هَـػہ اولیکو ثٌؼ ًب هَـػہ آتب ہن هبكیہ و ؿػیق 

ثٌؼًب ؿػو ثٌؼ اٹ ًوىتہ کٌٌگ اِک۔ هـیک ػاکبى پؼ هنٹویکو ثٌؼ اوہن اؿٹویکو  

 هخلت

  ثہبؿے …  1 اولیکو ثٌؼ:۔ 

  تہبؿے  …  2  

  تواؿے …  3-  

 مہبًے  … 1 اؿٹویکو ثٌؼ:۔ 

 پُھالتے  … 2  

 ڈؿبؿے  …  3  

ثـاہوئی ىبػـی ٹی هنؤ ًب ثيظ آتیب مہی وڑٹ ػامکبى ِئ کل ًوىتہ کتٌے ولے  

هنؤ ًب ثيظ آتیب تو ىبػـی کـیٌو ولے ؿػو ثٌؼ و ثے ُمؼی ٹی یب ًبثلؼی ٹی کہی ىبػـآک 

هبكیہ آتب اٍول آتیٹی اكل ربگہ اك اولیکو ثٌؼ ٹی امہ هَـػہ اك اف تو ربگہ اك اِؿا 

هَـػہ اف ولے اؿٹویکو ثٌؼ هبكیہ آتب اٍول آتیٹی ِئ ولے واہن پُہہ هٌٌگ کي گڑاك وڑک 

 رجبؿ یبؿ ًب کتبة گچیي آ گچیي کٌٌگبًو۔

 کل یبػ کـیٌے اولیکو ثٌؼ:۔ 

   ہللا ہتے ًے  

 ‘‘(هومن پُؼیٌے)’’  

 وعتل کہ ثـینہ  اؿٹویکو ثٌؼ:۔

 عوىی تے ہتینہ  



 ًب ہیت ہٌَیٌے  

 ثـیک امتب او ای کہ تٌیب هـیوٍ اولیکو ثٌؼ:۔ 

  چڑٍ اوًب ہیتبتے امتب ہَتیوٍ  

 ‘‘(موب اف تہ اوڑکہ ای اعل هـیوٍ)’’  

ثيغٌؼٍ کیک اوػزت ہیت ہیتب کہ  اؿٹویکو ثٌؼ:۔   

 ثـیک او تو عوىی تے تیي توى ہَتیک او  

 اگـ کل ًب ُچـتے علیوٍ                                      هنن ا  

آى ہلٌگبًو ہـاكتب اولیکو ثٌؼ آتیٹی ‘‘ گچیي’’ثڑفکو هخلج ًب وڑک آک رجبؿ یب ًب  

 هنٹویکو هَـػہ ًوىتہ اكک ولے اؿٹویکو ثٌؼ آتیٹی هخلج ًب ُگـد آ پوؿو کٌٌگبًو۔

 هـثغ 2-

کی ہن هنؤ ًب ثيظ آتیبى امٹ ِئ ہٌؼى کہ پِي آى تہ پبه ِئ هـثغ ٹی چبؿ هـثّغ یب چبؿ 

هَـػہ هـیـٍ۔ و چبؿ هَـػہ ًب امہ ثٌؼ اك هـیک ػاٹی ہن اِؿا ثٌؼ یب اؿٹ آى فیبت ثٌؼ 

هٌٌگ کیک ہٌؼى اولیکو ثٌؼ ًب هچب هَـػہ ؿبک ہن ؿػیق  هبكیہ هـیـٍ۔ ولے اؿٹویکو ثٌؼ ًب 

یک اولیکو وڑٹی اؿٹویکو ثٌؼ ًب اولیکو و اؿٹویکو هَـػہ ؿبک هبكیہ تب اٍول اِؿا وڑٹ هـ

ہن هبكیہ هـیـٍ وهنٹویکو امل رتب هـیک ہٌؼى چبؿهیکو هَـػہ اولیکو ثٌؼ توى ہن هبكیہ 

اؿٹویکو وهنٹویکو ‘ هـیک۔ ہٌؼى اؿٹویکو ثٌؼًب هبكیہ آتب اؿٹویکو وڑ ػا هـیک کہ اولیکو

ـػہ اولیکو ثٌؼتوى ہن هبكیہ هـیک ػًُکہ۔هَـػہ ؿبک ہن هبكیہ هـیـٍ و چبؿهیکو هَ  

 موب اف …  1  اولیکو ثٌؼ:۔ 

 ػوا اف …  2   

 وكب اف …  3   

 مغب اف …  4   

 اؿٹویکو ثٌؼ:۔

اؿٹویکو وڑ          اولیکو وڑ    

 ٌٍن ثہ  …1-   گٌوکے … 1-

 هنن ثہ  … 2-  تلوکے  …  2-



 ہتن ثہ …  3-  تہبؿا  …3- 

 ػوا اف …  4-  اُؿا اف  …  4-

ًب مـصبل آ هـثغ اك ًوىتہ کـیٌے‘‘ کبؿؾی’’ٹی ‘‘ گچیي’’رجبؿ یبؿ     

 اے ٍضت کبؿؾی اك

 اے ىبم کبؿؾی اك

 اے ػين کبؿؾی اك

 اًزبم کبؿؾی اك

 اك ػے اؿٹ ًب توثے  

 ہـ ًیوہ ؿب تہبؿے  

 ہیتب تیٹ ہتن ثل  

 ثيبم کبؿؾی هل  

ؿی کپک۔ولے رجبؿ ًب ػا هـثغ ہن هبكیہ ًب ؿػوثٌؼ آتے پوؿوا  

 هـثغ تـریغ ثٌؼ 3-

هـثغ تـریغ ثٌؼ ىبػـی ًب پومکٌو ثيظ اك تو اكک ولے ہٌؼا هـثغ ًب هبكیہ آتب ؿػوثٌؼ  

رتب هـیک۔یؼٌی تـریغ ثٌؼ هنؤ ًب ہوو ثيظ آتے پبؿے ہـاتب ثٌؼ آتب ُگڈ مـٹی امہ هَـػہ 

 اك ہـ ثٌؼ ٹی اهہ وڑ ثـیک۔ ہبٹی ػاوڑ ئِ 

 ػؿىي تے …  1- هـثغ تـریغ ثٌؼ

 پي تے …  2-   اولیکو ثٌؼ  

 ًي تے   …  3-  

 اًتہ پبلُي کـیل عي تے … 4-   

 ایٌو …  1-  اؿٹویکو ثٌؼ 

  ػوًو …  2-  

 ہن مي تے …  3-  

  ؔ  ؔ  اًتہ پبلُي کـیل عي تے … 4-   



ٹی ڈاکٹـ ؿفام ٍبثـ ػُى ًوىتہ کـیٌے‘‘ ىیپول’’هـثغ تـریغ ثٌؼاك    

بى مے اُٹکنے کي عوىی تب مبه   اولیکو ثٌؼ   

 ًظـ ٹی کنے ًب ًبػاى مے اُٹ 

 ای تو ہـ ػؿػ ًب ػؿهبى مے اُٹ 

 ای ہچل اكٹ ثل اًنبى مے اُٹ 

 

 هضجت هہـے ای تبالى کـوکٹ         اؿٹویکو ثٌؼ

 اصوالے عیـًب الهت آى ہتوکٹ

 كـاعو ثھلو ای ػاهبى مے اُٹ

 ای ہچل اكٹ ثل اًنبى مے اُٹ

 

 هخوص

امے ػاٹی پٌچ هَـػہ هـیـٍ یؼٌی اولیکو ثٌؼ ًب ہـ پٌچ هغول ہن هنؤ ًب امہ ثيظ  

 آ هَـػہ ؿبک ہن هبكیہ و ؿػیق هـیـٍ ولے اؿٹویکو ثٌؼ ًب هبكیہ ؿبک هنہ وڑٹ هـیـٍ۔

اولیکو وڑٹی اولیکو هَـػہ ؿبى تب چبؿهیکو هَـػہ امکبى ہن هبكیہ و ؿػیق  

 هـیـٍ  و پٌچویکو هَـػہ اولیکو ثٌؼ توى ہن هبكیہ هـیک۔

یکو وڑٹی اولیکو هَـػہ ؿبى تب هنٹویکو هَـػہ امکبى ہن هبكیہ و ؿػیق اؿٹو 

 هـیـٍ و چبؿهیکو هَـػہ امل رتب هـیک و پٌچویکو اولیکو ثٌؼ توى ہن هبكیہ هـیک۔

هنٹویکو ‘ هنٹویکو وڑٹی اولیکو و اؿٹویکو هَـػہ ہن هبكیہ و ؿػیق هـیـٍ ہٌؼى 

و ثٌؼ توى ہن هبكیہ هـیک ہبٹی تب ػا وڑ ِئ۔وچبؿهیکو رتب ہن هبكیہ هـیـٍ و پٌچویکو اولیک  

 ػؿو ئِ  …  1-  اولیکو ثٌؼ:۔ 

 هـوئِ  …  2-   

 ثـوئِ  …  3-   

 ُمـوئِ  …  4-   



 کـوئِ  …  5-   

 اؿٹویکو ثٌؼ:۔

 هنٹویکو وڑ  اؿٹویکو وڑ  اولیکو وڑ 

 هلوکب …  1- هلوکب  …  1- ملوکب  … 1- 

 ثـوکب  … 2- ثـوکب  …  2- ثـوکب  …  2-

 پؼیٌے …  3- ہـوکب  …  3-  ہـوکب   … 3-

 تلیٌے  … 4-  پؼیٌے  …  4- ہتوکب   …4- 

 کٌوئِ   …5-  کہوِئ  …  5- ملوِئ   … 5- 

ثـاہوئی ىبػـی ٹی هغول ًب وڑٹ ىبػـی ػوثتو ربگہ ًب ربگہ اك گڑاك ىبػـآتب  

 ىیئـی ًوىت آتیٹی عٌٌگـٍ ولے او هَـػہ و هبكیہ تب ؿػوثٌؼ اٹ هغول اكّل۔

 هغول تـریغ ثٌؼ

هغول تـریغ ثٌؼ ىبػـی ًب رتبُئ ثيظ اك تو اف ولے ہٌؼا هغول ًب هَـػہ و  

هبكیہ آتب ؿػوثٌؼ ِئ رتب کٌٌگ آى هغول تـریغ ثٌؼ روڑ هـیک ایہي ہن هنؤ ًب ہـا ثيظ تو 

تـریغ ثٌؼ ًوىتہ هل گڑا ہوو ًظن ًب اولیکو ثٌؼ ًب گڈیکو هَـػہ ایلو ثٌؼآتب گڈمـاٹ ہٌؼى آى 

ٌؼى ثـیک ولے اوڑاى هنت ًب هَـػہ اولیکو ثٌؼ توى ہن هبكیہ هـوئی ِئ۔ہ  

 هغول تـریغ ثٌؼ ًب ہبٹی ػا وڑ ِئ۔

 کٌے پبپہ …  1- اولیکو ثٌؼ:۔ 

 هـے پبپہ …  2-  

 کـے پبپہ … 3-   

 ثـے پبپہ …  4-   

 ہـاتن ًے تیٌب امتبى ػؿے پبپہ …  5-  

 اؿٹویکو ثٌؼ:۔

 اؿٹویکو وڑ   اولیکو وڑ 

 ًوب مٌگت …  1-  ًوب مٌگت  …  1-



 عٌب مٌگت …  2-  کٌب مٌگت  …  2-

 ػؿو ػیـاك  …  3-  عٌب مٌگت  …  3-

 مـے پبپہ  …  4-   هـے پبپہ  …  4-

ہـاتن ًے تیٌب امتبى ػؿے  …  5- ہـاتن ًے تیٌب امتبى ػؿے پبپہ …  5-

 پبپہ

ثٌؼ ػا وڑ ہن هٌٌگ کیک۔ػاکبى ثیؼك هغول تـریغ ثٌؼًب اولیکو ثٌؼ ٹی هبكیہ تب ؿػو  

 ًٌے ػاوڑ …  1- اولیکو ثٌؼ:۔

 عٌے ػاوڑ …  2-  

 ثـ ے ػاوڑ …  3-  

 ثـے پبپہ …  4-  

 ہـاتن ًے تیٌب امتبى ػؿے پبپہ …  5-  

آى امہ هغول تـریغ ثٌؼ اك‘‘ ىیپول’’وڑک کي   

 ىہیؼآتب کلہو وؿًب تب ِپٌب

 اولیکو ثٌؼ:۔

تواؿتبؿهہ اًگب ظلوٌب ًي توپ و ثوجبتب   

 چبؿهہ کٌڈ ػىوي ًب پلویڑ گولہ و موتب هطبؿ

 صن اًب عبٓـ اگـ ثل کبٹوب پب ہوًب واؿ

 هوم و هلک آ کبٹوے ًن هغینہ هـثبى کجو 

 ًٌکے اؿهبى کپجو ػا ڈھے کي اؿهبى کجو 

 اؿٹویکو ثٌؼ:۔

 ربگہ اك هبتن هـوئے ربگہ اك چبپبک هـوؿ

 ًي ہٌِوى ػاکبى ًوب امتٹ ًٌب یبتبک هـوؿ

ًب ٓوثے هـوئے ؿوىٌب امتبک هـوؿچبًڑػٍ   



 ثہبػؿ اهجبؿ کہیٌہ ًٌکي عوىی و ىبػاى کجو 

 ًٌکے اؿهبى کجو ػا ڈھے کي اؿهبى کجو 

 هّطذش

هنؼك هنؤ ًب ثيظ امے و ػا ىبػـی ًب ہوو وڑ ِئ ہـاٹی ىو ىو هَـػہ ًب امہ  

و ؿػیق  امہ ثٌؼ هـیـٍ۔ ہٌؼى هنؼك ًب اولیکو ثٌؼ ًب ہـ ىو اًگب هَـػہ ؿبک ہن هبكیہ

هـیـٍ وا ؿٹویکو ثٌؼ یب ایلو ثٌؼ آتب اولیکو هَـػہ آى تب پٌچویکو هَـػہ امکبى ہن هبكیہ و 

 ؿػیق هـیـٍ و ىيویکو هَـػہ اولیکو ثٌؼ توى ہن هبكیہ هـیک۔

 =هنؼك ًب ہبٹی ػا وڑ هـیک

 اؿٹویکو ثٌؼ    اولیکو ثٌؼ

 ڈؿبؿا  … 1-  وٓي کہ   … 1-

 تواؿا  …  2-  کلي کہ  …  2-

 ثہبؿآ  …  3-   چوي کہ …  3-

 کـاؿا  …  4-  اهي کہ  …  4-

 مہبؿا  …  5-   حوي کہ …  5-

 ػكي کہ  … 6-  ػهي کہ  …  6-

ثـاہوئی ىبػـی ٹی ًٌے ػامکبى هنؼك ًب ہبٹی ٹی ًوىتوک ػو ثلک هَـػہ و هبكیہ  

 تبؿػوثٌؼ ِئ ثؼل کٌٌگ آى هنؼك ًب اؿا وڑ پیي هـیـٍ ػًُکہ

-i  ثٌؼهنؼك تـکیت   -ii هنؼك تـریغ ثٌؼ 

 

 

(i هنؼك تـکیت ثٌؼ 

هنؼك تـکیت ثٌؼ ىبػـی ًب رتبُئ ثيظ اك اكک ثلکہ هنؼك ٹی هبكیہ تب ؿػوثٌؼ ِئ  

ثؼل کٌٌگ آى هنؼك تـکیت ثٌؼ روڑ هـیک یؼٌی هنؼك تـکیت ثٌؼٹی ہـثٌؼ ًب هبكیہ وؿػیق 

ولیکو چبؿ هَـػہ ہن آک رتب هـیـٍ ولے ؿػو ثٌؼ امٹ هـیک۔ ہٌؼى هنؼك تـکیت ثٌؼ ًب ا

هبكیہ هـیـ ٍ و پٌچویکو وىيویکو هَـػہ رتب ہن هبكیہ وؿػیق هـیـٍ۔ یؼٌی هنؼك تـکیت 



ثٌؼ هبكیہ ًب ثبثت اِؿا ہٌؼا ثيغٌگ اِک اولیکو ثيظ ٹی چبؿ هَـػہ ًب هبكیہ ؿبک رتب هـیـٍ و 

تـکیت  اؿٹویکو ثيظ ٹی پٌچویکو وىيویکو هَـػہ ؿبتب هبكیہ ؿبک رتب هـیـٍ ہٌؼى هنؼك

ثٌؼ ًب اولیکو ثٌؼ ًب ہڑتوهب ثيظ آتب هبكیہ ؿبک اؿٹویکو ثٌؼ ًب ہڑتوهب ثيظ آتب هبكیہ ؿبتیبى امل 

 رتب هـیـٍ۔ یؼٌی ػاًب ہـ ثٌؼ امہ پومکٌو ثٌؼك هـیک هنؼك تـکیت ثٌؼ ًبہبٹی ػا وڑ ِئ۔

 ىبم هلک …  1-

 گیـام هلک  … 2-  

  اًزبم هلک …  3-

 صٌبم هلک …  4-

ى کـیياؿهب …  5-   

 ػؿهبى کـیي …  6- 

 ثـاہوئی ىیئـی ًوىت آتیٹی هنؼك تـکیت ثٌؼ ًب ہبٹی ٹی ہچو وڑک اك عٌٌگپک۔ 

(ii هنؼك تـریغ ثٌؼ 

هنؼك تـریغ ثٌؼ ًب اؿٹویکو ثيظ ًب هَـػہ ؿبک ایلو ثٌؼ آتب اؿٹویکو ثيظ ٹی ہن  

یت ثٌؼ اؿٹویکو ثيظ ہٌؼى آى ہٌؼى ثـیـٍ۔ هنؼك تـکیت ثٌؼ و تـریغ ثٌؼ ٹی ہٌؼا كـکے کہ تـک

ًب هبكیہ ؿبک ایلوثٌؼ آتیٹی ثلنہ ولے تـریغ ثٌؼ ًب اؿٹویکو ثيظ ًب ہڑتوهب یب گڈیکو هَـػہ 

 ہـثٌؼٹی ہٌؼا وڑ ثـیک ہـا وڑ کہ اولیکو ثٌؼٹی ِئ۔ هنؼك تـریغ ثٌؼ ًب ہبٹی ػا وڑ ِئ۔

 اولیکو ثٌؼ:۔

 مبهبى …  1- 

 اؿهبى …  2-

 ایوبى …  3-

 ثے ىبى …  4-

 کبؿین  5- 

 اعل کجیي ِئ عواؿی ًب ثبؿین  6- 

 اؿٹویکو ثٌؼ:۔

 اف پیي …  1-



 هوًی ػیي …  2-

 ىوى و ىیي …  3-

 اعل تیي …  4-

 هبؿین …  5- 

 اعل ُکجیي ِئ عواؿی ًب کبؿین …  6- 

هنؼك تـریغ ثٌؼ ًب کتبة امے ولے ػاًب ثٌؼآتیٹی ‘‘ عیؼ ًب فثبػ’’ثـاہوئی ىبػـی ٹی  

ہـا تـریغ ثٌؼ ًب ہبٹی ٹی اكک ایہي هَـػہ آتبصنبة اٹ ػا کتبة  هنٹویکو هَـػہ رتبئِ 

 هنؼك تـریغ ثٌؼ ًب کتبة اك پبًٌِگک ًووًہ کي امہ ثٌؼ اك۔

 تپینہ ہچ وعتل ػے تب ًی ثبُمٌی ئِ 

 کبؿین ٹی ًی هيـول تپینہ ثیٌُگٌی ئِ 

 روال علے علے تو ػیـے ًہوؿ کپیل

 ػیـا کـوك ًی پبه پھل تیٌب ثے ومی ئِ 

ک کٌے تو کيکبؿ ًب عواؿی ِئ مالهےًب ؿو        

   ای ہن تو پبوٍ ہـ واؿ ًب عواؿی ِئ مالهے

 ای چبوٍ ًے هَوؿ ػًیبًب ؿافے چبمہ

 ؿن تب عوىی تب کل ِئ ًی مـو مبفے چبمہ

 هزٌوى ًب اے گٌوکی علوت ًب ثے هـاؿی

 فہیـی هـے کہ عڑکی لیلٰی ًب ًبفے چبمہ

هےکبؿؾ ثـه ًب كٌکبؿ ًب عواؿی ِئ مال    

 ای ہن تو پبوٍ ہـ واؿ ًب عواؿی ِئ مالهے  

ثـاہوئی ىبػـی ٹی هنؤ ًب ثيظ آتیب ػاعل کبؿین هتٌے اعل کہ اػة ًبُگـد آک ُئ۔  

یبهؼيـ ػاتیٹی ہن هبكیہ ًب ؿػوثٌؼ ‘ هنتغ‘ هخوي‘ػاڑاى ثیؼك هنؤ ًب ایلو ثيظ آک ػًُکہ هنجغ

ـاہوئی ىبػـی ٹی ػاتب تت و هقاد اك هـیک وتـریغ ثٌؼ و تـکیت ثٌؼ ہن هٌٌگ کیـٍ ولے ث

 ًہ هٌٌگ ًب موة آى ػاتے مـروی اٹ ػؿىبى کٌٌگ هلک۔

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی ہبئیکو



ہبئیکو ىبػـی ثلضبظ ہبٹی ًب امہ ثيظ امے۔ػاثٌبػی وڑٹ ربپبًی ىبػـی ًب امہ وڑ  

لـ چیٌیک و كـًگیک ہن ہبئیکو ًوىتہ کـیٌو ہٌؼى ہبئیکو تیٌب هلک آى م‘ امے ػاکبى ثیؼك

کـمہ ثٌٌگ ِئ و ثـٍـیـ ًب ہـ فثبى تب اػة ٹی ہٌؼ روڑ کـیٌے اؿػو آًجبؿ ثـاہوئی ىبػـی 

ٹی ہن ہبئیکو تیٌے ہٌؼی کـیٌے و ثـاہوئی فثبى ًب ہـ ىبػـ گڑا ًہ گڑاك ہبئیکو ًوىتہ  

کـیٌے یؼٌی ػا ہٌؼ ًب ىبػـاک ہبئیکو آى تو ثے ُمؼی وڑٹ ثلؼ ُئ ولے ُمؼی وڑٹ ػامکبى 

آ کل کبؿین کتٌے۔ ػاکبى ثیؼك ثھبفا ثٌؼؽ آک ػا ہن پبؿٍ کہ ثـاہوئی ىبػـی ٹی ِئ ہبئیکو 

ًب پٌٹ مبڑی ِئ ہـا علوی ىبػـی ًب امہ ثغو امے۔ ‘‘ لیئکو’’گیـ امے آى ہبئیکو ًب وڑ 

ہبئیکو ًب ثٌبػی ػؿوىن ِئ ػا ثبثت مـروو پٹ وپول امے ًب ُگـد  ِئ۔‘ اًت لیئکو  

 ہبئیکو ًب ہبٹی:۔

(i نہ هَـػہ ًب فی آ هـیک یؼٌی ہبئیکو ًب ہبٹی ٹی هنہ هَـػہ ثـیـٍ اولیکو و ہبئیکو ه

 هنٹویکو هَـػہ ثـیجـ و ًیبهیکو هَـػہ هچہ هـؿي هـیک۔

(i  ہبئیکو ًب اولیکو و هنٹویکو هَـػہ تیٹی پٌچ پٌچ ؿکي هٌٌگ کیک و ًیبهیکو هَـػہ ًب

ہلت ؿکي هـیـٍ۔   

(iii  فی آ ًوىتہ هـیک۔وفى ًب ‘‘ كیلي كیلي’’ہبئیکو هؼام  

(iv  كیلي كیلي كغ’’اولیکو وهنٹویکو هَـػہ تب کچ ػاعل ِئ ‘‘ 

(v  كیلي كیلي كیلي كغ’’ًیبهیکو هَـػہ ًب کچ ػاػے ‘‘ 

 ہبئیکو ًب مـصبل:۔

ثھبفآ ًوبػ آک ػا پبؿٍ کہ ہبئیکوٹی كطـی ىبػـی هـیک ػاٹی ُهنہ هَـػہ ُئ و ہٌؼا  

ت امے ثٌؼ کـوئی هـیک۔هنہ هَـػہ ٹی امہ پوؿا و ثب هوَؼ ُئ ہی  

ولے ہبئیکو آًجبؿ هچب ىبػـی ثلضبِظ ہبٹی ًب ثيظ آتیب مـصبل ًب ثبثت ہچو پبثٌؼی اك اف 

 ػاكتیٹی ہـ مـصبل ہٌؼی هٌٌگ کیک۔

ًب فی آگڑاك کتبة اؿے ولے ہـا ُگـد و ‘‘ ہبئیکو’’ػُى تو ثـاہوئی ىبػـی ٹی  

اًتئے کہ هہبلو پبًٌگب کہ ہبئیکو  ؿػوثٌؼ آک ہبئیکو ًبُئ ایلتے کل پوؿو کـوک عٌٌگ پک

ثؼؿو ىیئـی وڑ امے و ػا ثـاہوئی ٹی اوڑػٍ هل گڑا ہبئیکو ًب رٌؼًب ؿػوثٌؼ و ُگـد آک 

اؿیـ۔ اے ؿػو ثٌؼ آتیبى رتب ہبئیکو تو ًوىتہ کٌٌگ اِک ولے ہبئیکو پبًٌگپنہ اًتئے کہ ہبئیکو 

پیيي هٌٌگ ہبئیکو پبًٌگپنہ۔ ػا  ًبفی آٹے ُگڑا ػا وفى آى‘‘ كے۔ لي‘‘ ’’كیلي’’ًب وفى ثیـٍ 

ًب ہن وفى رتب و هغَوً ِئ۔‘‘ ہبئیکو’’ہن پبًٌگ کیٌہ کہ ؿثبػی آًجبؿ   

 گڑاك ہبئیکو۔



 ًن کیٌہ اًتئے

 عي تے تیٌب پیي ِکي

 ًن کیٌہ اًتئے

 فیت اُك اُؿاًب 

 عق تیٹی اوًب هقاد 

 صٌیق هقاد()  پبؿیٹ هؼاًب  

 هو و ػاهبى رواًے

 ػا هضل و هبڑی تے آى

 اے گؼاى رواًے

 ہچو اف کنـ 

 کبوٍ هگـ هقل ًب 

 اػظن ىبٍ()  اف کٌے عجـ  

 ہبئیکو و لیئکو ٹی كـک

ہبئیکو و لیئکو ًب ًیبم اٹی كـکے پُہہ هٌٌگ کي ثبئؼے کہ ہڑتوهبتب ہیئت و ؿػوثٌؼ آى  

 ثلؼ هٌٌگ ِئ۔ ہبئیکو ِئ لیئکو ًب پومکٌب ػؿوىن ہوو ثٌؼؽ آک پبؿٍ ہـاتے ہڑتوهب ىیئـی وڑتب

ثبؿوٹ چبہٌؼاؿی ہچ اف ػُى کہ هہبلو پبًٌگب کہ ہبئیکو پیيي آى ثـوکو ىیئـی وڑ امے ػاًب 

رٌؼ ًب ہبٹی و ىیي امے و لیئکو ًٌب علوی ىیئـی وڑتیبى امٹ ِئ ػاًب رتبُئ ہبٹی وؿػوثٌؼ اك 

هـیک ػاتے امٹ پبًٌگ ہچو ثبثت اك مہی اكک ػا كـکے مـپٌؼ هٌٌگ کي لیئکو ِئ پُہہ 

ِئ۔ هٌٌگ ّـوؿی  

 لیئکو:۔

اًتظبؿ آى ثیؼك ہـ مـصبل ‘ لیئکو علوی ىبػـی ًب امہ گچیٌو وڑ امے ػاٹی اؿهبى 

 ہٌؼی هٌٌگ کیک۔ لیئکو گھٹ ًب پُـ اٹ موف و فہیـی آ تواؿ توى پبًٌگ اِک۔

امہ لیئکو امہ ٹھپو ًب هـیک و ہـ ٹھپو ًب اولیکو هَـػہ اؿٹویکو ڑاى هچٹ چٌک  

ـیـٍ۔ لیئکو علوکب یب پبؿوکب اولیکو هَـػہ ِئ گھٹ ًب پُـآى هـیک ولے ہن هبكیہ و ؿػیق ه

ػؿػی آ تواؿٹ پبؿمہ تواؿے هـؿي کیک تبًکہ ثٌِوکب ًبعیبل ػا پبؿٍ ؿب هـے کہ اؿٹویکو 



هَـػہ ٹی اًت پبًٌگ اِک۔ امل ہیت یب هوَؼ ًب ہیت لیئکو ًب اؿٹویکو هَـػہ هـیک۔ 

ثـیجـ کٌٌگ کي هـیک۔اولیکو هَـػہ چڑٍ اؿٹویکو هَـػہ ًب هبكیہ ِئ   

 لیئکو ًب ہبٹی:۔

(i لیئکو ٹی امہ ٹھپو اك هـیک ہـ ٹھپوٹی اِؿا هَـػہ هـیـٍ۔ 

(ii لیئکو ًب اولیکو هَـػہ چٌک هـیک و اؿٹویکو ثھلي هـیک۔ 

(iii  لیئکو کي ہچو ثضـ یب وفى اك رتب هغَوً اكک ػا ہـ ہـ وفى یب ثضـٹی ًوىتہ هٌٌگ

 کیک۔

(iv ػہ ٹی اعل کہ اؿکبى هـیـٍ اؿٹویکو هَـػہ ٹی اِؿا ہٌؼاعل لیئکو ًب اولیکو هَـ

 هـیـٍ یؼٌی اگہ اولیکو ؿکي ٹی چبؿ اؿکبى تو اؿٹویکو ٹی ہيت هـیـٍ۔

(v  ہبئیکو اك ہوو وعت لیئکو پبًٌگ اِک ہـاتن اوًب اؿٹویکو و هنٹویکو هَـػہ ؿبتے امٹ

 کـمب اوتیبں چڑٍ اِؿا ؿکي کيٌگ ِئ۔

(vi ػہ ؿبک تو ثـیجـ هلنہ ولے ہن هبكیہ و ؿػیق ّـوؿ هـیـٍ۔لیئکو ًب ہڑتوهب هَـ  

لیئکو چڑٍ علوی ىبػـی ٹی پبًٌگبًے ولے ػامہ رؼیؼ ىبػـی ٹی ػامکبى ِئ کل اك  

لیئکو ًوىتہ کتٌے۔ گڑا لیئکو و ہبئیکو ًب رتب رتب ہبٹی تے پُہہ هٌٌگ آى پؼ ػا پبًٌگ هـیک 

ىیئـی وڑ ُئ۔ کہ ػاكتیٹی كـک اك اؿے ػا امٹ اكل رتب رتبُئ    

 علوی ىبػـی آى لیئکو ًب گڑاك وڑک ػا وڑ ُئ۔

 کلڑی 1-

 ُکلڑی ٹی ُکٌت امے 

 کٌب گوػی ًب ؿًؼٹ ؿهت امے 

 ُکلڑی آى ػڑاًے 

 کٌب گوػی ِئ رـؼالی وڑاًے 

  هوؿًب رّکہ 2-

 رّکہ کلہ ًب 

 ُکلہ ىبؿب ػیؼاؿ آى پُھل ًب 

  



 هوًٹی کپّی ئِ 

 مٌگت کے رــ کے ٹھپی ئِ 

 

گلی ًبگیت آکو   

 الل ًب کنـتب ػو تلوک ملیٌہ

 هوؿو 3-

 ػاػے چلّو ًب 

 وك کـیٹ ثھبف ای ػو ثتّو پلّو ًب 

 

 علُکٹ رٌوکے

 کبٹن تہ لؼل کي گٌوکے

 گوًڈک ربى 4-

 ػیـے پب ػاّلًب 

 گوًڈربى فو ثـک کبى عٌتے آ گلہ ًب 

و هنٹویکو امہ ہبئیکو اك لیئکو ًب ػؿوىن ٹی ہوو تن ثـیک ہـاتن  ہبئیکو ًب اؿٹویکو  

(  ؿکي کيٌگ ِئ ولے هبكیہ ؿبک اهو هـیـ تو او 2هَـػہ آتے امٹ کـمہ اوتیبى اِؿا )

 لیئکو اك پبًٌگ اِک۔ػًُکہ

 ٓوثے ًب یبؿی

 ػاٹی کـوئی هـیک

 هقاد() ًي تب ثیؼاؿی 

ِئ کيي و اؿٹویکو و هنٹویکو ‘‘ ًي تب’’ػا ہبئیکو امے اگہ ػاًب گڈیکو هَـػہ ؿبى  

تو ػاوڑ هـیک ہـالیئکو امےهَـػہ تے امٹ کیي   

 ٓوثے ًب یبؿی

 ػاٹی کـوئی هـیک ثیؼاؿی



 

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی ًظن

(i ًؼت‘ صوؼ‘ اػة ًب ؿٹویکو ثھال ثيظ ًب پِي ِئ ہـ ىیئـی ًوىت ػًُکہ ؿقل‘‘ ًظن’’ایہي تو ‘

هخٌوی وپیي پیي ػاکل ًظن ًب ثيظ آکو۔‘ ہبئیکو‘ هطؼہ‘ ؿثبػی‘ هـحیہ‘ هَیؼٍ  

(ii ًب رتب هلہوم ِئ ہلیـٍ ػًُکہ ؿقل آى ثیؼك ایلو هچب ىیئـی ‘‘ ًظن’’ربگہ ؿب  ہٌؼى ثھبف آ

 ًوىت آتے ًظن پبًٌگ اِک۔

(iii  ًظن ىیئـی ًوىت آتیٹی هغَوً ُئ وڑ امے ًب پي ہن اؿے ہـاًب هؼٌہ ِئ ہوو ىیئـاک

ى ہـاكتیٹی امہ هـکقی عیبل )ثٌبػی عیبل( اك هـیک ػاٹی مـصبل آتب ہچو پبثٌؼی اك اف ہٌؼ

‘ ؿثبػی‘ رتبُئ ہبٹی مے ًب ُگـد ہن اكک۔ و ػا وڑاًگب ًظن ِئ ایلو ثيظ آتیبى ػًُکہ هخٌوی

هَیؼٍ و پیي تیبى رتبُئ پِي تٌٌگ اِک تبًکہ پُہہ هٌٌگ ٹی آمبًی هـے۔ گڑا ًظن ‘ ؿقل‘ هـحیہ

ؼا ِئ ىبػـی ًب ہڑتوهب وڑک )ثلضبِظ مـصبل و ثلضبِظ ہبٹی( کل آتیبى رتب کیٌہ و ػاػے اِؿا ہٌ

 ثيغٌہ۔

(i آرو ًظن  (ii هؼـٰی  ًظن 

هنؼك وهخٌوی آًجبؿ آ ىبػـی ًب هچب وڑتیٹی ىیلکو ‘ هغول‘ هَیؼٍ‘ ہٌؼى ؿقل 

 گڑاتب عیبل ِئ تغوئی هـیک۔

(i هچب ًظن امہ وفى امے آهـے۔ 

 (ii هَـػہ ؿبک ثـیجـ هـیـ۔ 

(iii هبكیہ ؿبتب امہ هکـٍ ُئ ؿػوثٌؼ اك هـے۔ 

ًوىت آتیٹی ىوى وىیي ثـمہ کـے و پومکٌب ػوؿًب  ولے فهبًہ تو اواؿ ىیئـی 

ىبػـآک ہبٹی ًب ثڑفکو ہـ هنٹ آ هبًوػ آتے ػؿىبًی ٹی هيکل وػی کٌٌگ ًب گڑا چبئنـ 

اًتئے کہ اوكتب ًقػ ٹی هچب ًظن ٹی امہ وفى ًب پبثٌؼی کٌٌگ عیبل و روفٍ آتے ثے چل 

کیک و چٌکب ہیت ِئ چٹ کیک ہٌؼى هَـػہ آتب ثـیجـ توٌگ عیبل ًب ؿواًی ٹی هيکل وػی 

تـوئی هـیک و ثھال ہیت ِئ هچ کـوئی تّوبکہ هبكیہ آتب عیبلؼاؿی عیبل ِئ توؿًگ ًب موة 

هـیک و ىبػـ هبكیہ ًب ؿالم هـمہ للبظی کیک۔ ُگڑا گڑاك ىبػـاک ًظن ًب ہٌؼا ہـ هنٹ آ 

 هبًوػ آتے یلہ کٌٌگ عواہُنـ ہـاكتب موة ًظن هؼـٰی و آرو ًظن روڑ هل۔

(i  ًٰظن:۔  هؼـی  



هبكیہ و ؿػیق آى ربى عالمی ًب امت عواہی ًظن ِئ هؼـٰی ًب ػؿوىن ہلک۔ هؼـٰی ًظن  

ًظن ًب ہوو وڑ و ڈول ِئ ہـاٹی هبكیہ ہچ هلک ولے ًظن ًب ایلو اِؿا اٍول آک هؼـٰی ًظن ٹی 

 هچب ًظن ِئ امہ وفى یب ثضـ ٹی هـوئی ِئ۔ (i) ہن مبڑی هـیـٍ یؼٌی

(ii) امہ ایلوتوى ثـیجـ هـیـٍ یؼٌی هَـػہ ؿبک چٌک ثھلي  هچب ًظن ًب هَـػہ ؿبک

 هلنہ۔

هؼـٰی ًظن ہن كبؿمی آى اؿػو  و اؿػوآى ػا ربگہ ًب ہٌؼی آ اػة آتیبهجبؿ ثـاہوئی اػة ٹی 

کوکڑو کـینہ تیٌے ہٌؼی کـے اگہ عوڑتی اٹ ہٌٌُگے کہ هبكیہ ًب ہچو پبثٌؼی ًہ کٌٌگ آى 

ػـی ٹی ػامکبى ِئ ىبػـی ًب ایلو ثيظ هؼـٰی ًظن فؿك آمبى هـیک ولے ثـاہوئی ىب

آتیبهجبؿهؼـٰی ًظن ًبفی آ ػاعہ کبؿین تو هتٌے ولے کقاں کقاى ىبػـی تیٹی ًظن هؼـٰی 

 عٌٌگ اِک۔

ہٌؼى ًظن هؼـٰی ہن تیٌے ٹی ہـ مـصبل ِئ ہٌؼی کٌٌگ ًب الئغی تغک اگہ عیبلؼاؿی  

ػہ ؿبتب ؿػو ثٌؼ امٹ کـوئی هـیک تو ثیـٍ ثضـ ووفى و هَـػہ ؿبتب ثـیجـی ًب کہ هَـ

 هـے و هچب ًظن امہ وفى امے آ هـے۔

امتوًب ثٌؼؽ’’ًب ُگڈ مـآى هٌہ ىیئـ ػاوڑ ُئ ہـاًب مـصبل ِئ ‘‘ هؼـٰی ًظن’’صٌیق هقاد ًب  ‘‘ 

 ثـیک یبػ هغوٍ امتوًب ثٌؼؽ

 ولے ػا ثٌُگٹ ای صیـاى هُنٹ

 ہـا عوىی تب ڈك ِئ تِل ہٌِب او

 کہ تیٌب ؿن تیبى او ِػل تـط هل

کہ ہیل ػؿو عوىی تب ٹیکیہـا  

 کہ ایٌو او ہن عي تیٹی ًن تِل

 ثؼل ٹی مبت ًب عوىی تب ایٌو

 کہ اعل او عٌب ولؼاًب ؿن تِل

 ہٌِب امتو ہوو امتوًب ثٌؼؽ

 ؿوبتے فًؼًب عوىی کـینہ

 کـے عوىی تے ؿن امتو ًب ثٌؼؽ



هٌہ  ثـاہوئی ىبػـی ٹی ًظن هؼـٰی ًب ىوًؼاؿی کي امتٌبہُت اٹ کبؿین ثکبؿے۔ ثیـٍ 

 کتبة آتیٹی  هٌہ ثٌؼ ًوىتہ کٌٌگ اٹ ًظن هؼـٰی ًب صن آک عالك هلنہ۔

(ii آرو ًظن:۔ 

ًب ‘‘ آرو ًظن’’هَـػہ آتب ثـیجـی و وفى آى عالمی ًب امت عواہی ‘ثے هبكیہ 

ػؿوىن ہلک وعت وعت اك آرو ًظن ٹی امہ ثضـ مے ًب فی آ ہٌِوئی هـیک تو وعتل ثضـ 

ٌؼا عبٓـاى آرو ًظن ِئ ُهنہ ہٌؼا ثيغٌگبًے تبًکہ ہـامہ و وفى ًب ہچ عیبل تغوئی هلک ہ

 ثيظ ًب ثبثت رتب مـروی پُہہ هٌٌگ آمبى هـے آرو ًظن ًب هنٹ اًگب وڑک ػاػو۔

(i (هوفوں )ثبوفى (ii (ًین هوفوں )ًین وفى (iii (ؿیـ هوفوں )ثے وفى 

(i هوفوں آرو ًظن:۔ 

ثھلي هـیـٍ ولے وفى یب ثضـ  ػا آرو ًظن ًب ہوو وڑ ِئ ہـاٹی هَـػہ ؿبک توچٌک و 

امٹ اك هـیک هچب ًظن ٹی ثضـ ًب عیبلؼاؿی کـوئی هـیک ولے هَـػہ آتیٹی ثضـ ًب 

 ؿکي آک کن و وػ هـمہ کبؿٍ ػاٹی هبكیہ ًب ہچو پبثٌؼی اك کٌٌگ پک۔

وصیؼ فہیـ آمتب هٌہ ‘ ثـاہوئی ىبػـی ٹی هوفوں آرو ًظن آ پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی 

 ًظن عٌٌگـٍ۔

ًب مـصبل آ هوفوں آرو ًظن آى گڑاك ثٌؼ ػاوڑ ‘‘ کٌب الڈی’’ـ ًبػؿ هوجـاًی ًب پـوكین 

 ُئ۔

 کٌب فیجل اهـ کیو ای

 کٌب امتبى ًی ہوپینہ

 کٌب ًی امتٌب ٹیک مبہٌب ثٌؼئل

 ًب ػومتی آ کٌے ىک اف

 وكبٹی ًب کہ گھٹی اف

 ّـوؿت ثٌؼؿے هزجوؿ کیک الڈی

 ؿـیجی هڑػے تہبى ػیک

 ======== ای رواى

بتـاى ػاػے هوفوں آرو ًظن پبًہ اًتئے کہ هچب ًظن ًب امہ ثضـ یب وفى امے ػا ع 

ولے هَـػہ ؿبک چٌک ثھلي ُئ یؼٌی ثضـ ًب اؿکبى تب کچ ربگہ اك هچٹ و ربگہ اك فیبت 



ًب وفى آٹے ولے ربگہ اك هلبػیلي اِؿا واؿ  ثُنٌے ‘‘ هلبػیلي هلبػیلي’’ِئ یؼٌی ثڑفکو ًظن 

اك امہ واؿ ػًُکہو ربگہ اك چبؿ واؿ و ربگہ   

 … هلبػیلي هلبػیلي

 … کٌب فیجل اهـ کیو ای

 … کٌب امتبى ًی ہوپینہ

 کٌب ًی امتٌب ٹیک مبہٌب ثٌؼئل

(ii آرو ًظن:۔)ًین هوفوں)ًین وفى 

ًین وفى آرو ًظن ہوو ًظن ِئ پبؿٍ ہـاٹی هَـػہ ؿبتب چٌک وثھلي هٌٌگ آى ثیؼك اِؿا  

آک اواؿ هـیـٍ یؼٌی ًظن ًب ػا وڑٹی تو وفى ًب اِؿا وفى یب وعت وعتل اِؿٹ آى فیبت ثضـ 

عیبلؼاؿی هـیک ولے امہ ًظن ٹی امٹ آى فیبت وفى ًب فی آ ًوىتہ کٌٌگ اِک۔ ػًُکہ 

ِپٌی آ ًظن ًین هوفوں آرو ًظن ًب گچیٌو ًووًہ امے ہـاٹی ‘‘ ِهقل’’پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی ًب 

 امٹ آى فیبت وفًک عٌٌگـٍ ػًُکہ۔

التي كبػليكبػ…کبؿواًل ثے کنـ   

هنتق ػلي…مـ ہلکہ ُمل   

كیل كؼولي كبػلي… هوًبتہ الَو هقلل   

كبػالتي كبػلي…ًي تہبؿ ہوؿٍ گـوک   

هنتلؼلي هنتلؼلي… روـ لُڑا ُمل چلہ ًب  

(iii (ؿیـ هوفوں)ثے وفى آرو ًظن 

ؿیـ هوفوں آرو ًظن ػا ًظن ًب ہوو وڑ ِئ ہـاٹی ہچ گڑاًب پبثٌؼی هلک یؼٌی وفى ًب ہچ  

تغٌگ پک و هَـػہ ؿبک ىبػـ ًب هٌيب اٹ چٌک و ثھلي و اًتل کہ امت تہ کيہ و عیبل 

 اًت اك کہ ػُوی آى پیيي هـے ًوىتہ کٌٌگـٍ۔

ہن پبؿٍ اًتئے کہ ػا وڑًب ًظن آتیٹی و ‘‘ ًخـی ًظن’’ایٌو پگہ ؿیـ هوفوًآرو ًظن ِئ  

ڈاکٹـ ؿفام  ًخـاٹی كـک چڑٍ ؿواًی ًبِئ کہ ًظن ٹی ؿواًی اؿے تو ًخـٹی ػاعل هلـو۔

پٌِی آ ًظن ؿیـ هوفوں آرو ًظن ًب گچیٌو وڑک امے ػًُکہ‘‘ کٌب هضجوة’’ٍبثـ ًب   

 اؿهبًک تلوکو پھلوآ

 ثغچہ اك ؿوتب عوت ٹی



 هوى ىیق ؿواى هوى ىیق ؿواى

 او ثے موبِئ هٌقالى

  عٌک ًوت و روڑک ثبؿوک اؿیـ

 ًبفؿک اًگب ًکو ىپبػ

 هوًزب ؿب هوى عوىٌگب اُمت

ک اولیکو علینہ کبئ  

مبًیٹ ہن ًظن ًب ثيظ آتیٹی اواؿ اؿیـ۔ هنتقاػ ٹی هبكیہ و وفى ًب ‘ ػاکبى ثیؼك هنتقاػ 

عیبلؼاؿی تغٌگ آى ثیؼك هچب ًظن امہ ثضـ ٹی هـیک ولے هنتقاػ ٹی ًین هَـػہ اك ہـ 

ىیئـ ًب گڈ مـٹی واؿ واؿ ثـیک۔ ہٌؼى مبًیٹ ٹی ہن هبكیہ وفى ًب عیبلؼاؿی آى ثیؼك هچب ًظن 

ی هـیک ولے امہ مبًیٹ ٹی چبًڑػٍ هَـػہ هـیـٍ۔ ہيت هَـػہ ًب هبكیہ تب امہ ثضـٹ

ؿػوثٌؼ تیٌب وڑٹ هـیک وایلو ىو هَـػہ ًب هبكیہ ًب ؿػوثٌؼ تیٌب وڑٹ۔ هنتقاػ و مبًیٹ 

ثـاہوئی ىبػـی ٹی ہٌؼی تو اكّل ولے ربگہ ربگہ امہ امہ وڑک ػاتب ثبؿوٹ هلّیک۔ ہـاڑاى 

تت آ ثـیجـ ثلّنہ۔موب تّوک کہ ثـاہوئی ىبػـی ًب   

 چبؿهیکو ثيظ

 

 ًظن و ًخـ ٹی كـکے پہہ هٌٌگ کي گڑاك اٍطالس:۔

امہ ىیئـ امے ًب ثبوفى هٌٌگ کي هٌہ گڑا ًب گـد هـیک و گچیٌو ىبػـ امے کي ػا  

ثبئؼے کہ او ہٌؼا گڑاتے رواى مـ پٌؼ هـے ہـاكک ًظن و ًخـ ٹی كـک اك تغٌگ ٹی کوک 

  کیـٍ ػًکہ۔

(iوفى:۔ 

‘ گچیٌو ىیئـ یب ٹھپو اك ہوو وعت گچیي پبًٌگک ہـاتن او ثبوفى هـے ػًکہ امہ  

و امہ هوَؼ مے ًب ػؿىبًی ِئ کے۔ یؼٌی وفى امہ ىیئـ مے ًب رواًی ٹی ‘ هبكیہ ػاؿ هـے

 ثھلوکوک اك کیک۔

ًبپ ًب ِئ۔ ولے ىیئـی ًوىت آتیٹی وفى ًب هؼٌہ اِؿا ہیت یب ‘ ایہي تو وفى ًب هؼٌہ تول 

مکوى آتب ثـیجـ هٌٌگ ِئ۔ یب ػا ہن پبًٌگ هـیک کہ ىیئـ امے ًب ثضـ  صـف آتیٹی صـکت و

  ثـیجـ هٌٌگ وفى پبًٌگک۔ ہـا ىیئـ ثضـ آ ثـیجـ ثـیک تو او ىیئـ وفى ٹی ِئ ػًکہ

 پتب تیٹی ملـ کپہ



 تیٌب ًتے ػتـ کپہ

 گڑا

 هلب

  ػیلي

 هلب

 ػیلي

 پتب

 تے ٹی

 ملـ

 کپ پہ

 تٌِب

 ًت تے

 ػتـ

 کپ پہ

ثضـ آ ثـیجـ ثق یؼٌی او وػّ یب کن هـے تو او ثے وفى ِئ یب پٌوکے اگہ امہ ىیئـ اك  

 ػًکہ

 ًب ہن ػوی ُمـے کہ

 فہیـ ِئ کل اك چبئے

 ثضـ

 هل

 تق

 ػلي

 كؼو



 لي

  ًب

  ہن

 ػوی

 ُمـے

 کہ

 فہی

 ؿے

 کنل

 چب

 ئے

ػا ىیئـ ًب اؿٹویکو هَـػہ وفى ٹی اَكک ػا ثضـ آ ثـیجـ ثٌٌگ اكک گڑا پبًٌگ  

ِئ اگہ ػاػے ثضـ آ ثـیجـ ہتیي گڑا ػا وڑ هٌٌگ کیک۔ هـیک کہ ػا ىیئـ ثے وفى  

 

 هل

 تق

 ػلي

 كؼو

 لي

 

 کل

 اك

 فہی



 ؿچب

 ئے

 کل اك فہیـ ِئ چبئے  ثبوفى:  

 فہیـ ِئ کل اك چبئے  ثے وفى:  

 صـکت و مکوى آى ثلؼی:۔

و صـکت کہ ‘ ىیئـ امے ًب وفى ٹی هٌٌگ کي ػا ثبئؼے کہ او ثضـ آ ثـیجـ ثـے 

صـکت و مکوى اًت ُئ ػاكتیٹی اًت كـکے ػا ثبؿوٹ ‘ ثـے صـکت و مکوى کہ مکوى

 گڑاك

(i صـکت:۔ 

فیـ و پیو ‘ ِئ پبؿٍ ولے ًوىت ٹی صـکت فثـ‘‘ ثیؼاؿی‘ مـیٌگ’’ایہي تو صـکت  

ِئ پبًٌگک۔ ػا هنٹ آى ہـامٹ ہن صـف امے آ هل تو اے صـف صـکت پبًٌگک ہٌؼى ىیئـ 

کت ئل هـے۔ًب وفى ٹی هٌٌگ کي ثبئؼے کہ صـکت ًب هوبثل صـ  

(iiمکوى:۔ 

یب کہوک۔ ولے ًوىت ‘‘ چپ’’مبکت آى ہلوکے ہـاًب هؼٌہ ِئ ‘‘ مکوى’’ایہي تو  

_ّ( ِئ مکوى  ‘آتیٹی مکوى ہوو ػالهت ِئ پبؿٍ ہـاڑا ػوی چپ مِلک یؼٌی رقم و ىؼ )_

پبًٌگک۔ہٌؼى ىیئـ مے ًب وفى ٹی هٌٌگ ثبئؼے کہ مکوى ًب هوبثل مکوى هـے و صـکت کہ 

كؼولي ًب وفى آٹے۔ اًتئے کہ صـکت آتب هوبثل صـکت و مکوى ‘‘ کٌب پي’’ًکہ صـکت هـے ػ

ولے فثـ کہ فیـیب پیو ہڑتوهبک ہن ‘ کہ فثـ ثـے‘ آتیکي مکوى ثنوًے ػا ثبئؼ اف کہ فثـ

 ثٌٌگ کیـٍ۔ اًتئے کہ صـکت کي صـکت ًب عوامت هـیک۔

 كَؼُو

 

 لُي

 َکٌَب

 

 پِي



ًب و ‘‘ كؼو’’آ صـکت آک ُئ۔ و ‘‘ ک و ى’’ب ً‘‘ کٌب’’و ‘‘ ف و ع’’ًب ‘‘ كؼو’’گڑا  

و پي ًب ‘‘ ى’’آ صـکت و لي ًب ‘‘ پ’’و پي ًب ‘‘ ل’’آ مکوى ِئ ہٌؼى لي ًب ‘‘ ا’’ًب ‘‘ کٌب’’

آ مکوى ِئ۔‘‘ ى’’  

ہٌؼى هچب ىبػـی صـکت و مکوى ًب آہـی هـیک ػاكتیبى ثیؼك وفى ًب تَوؿ ہچ  

ئی هـیک کہ اگہ امہ صـف اَٹی امہ هٌٌگ کپ۔ صـکت و مکوى ِئ چبئٌگ آى پؼ ػا ہـو

 صـکت یب امہ مکوى یب اِؿا صـکت اِؿا مکوى و پیي پیي هنـ تو ػاكتے اًت پبًٌگ اک ػًکہ

(1 ُهـ و پیي پیي ہٌؼى مجت ًب ‘ ثہ‘ ًب‘ ػؿ‘ عي‘ مجت:۔ اِؿا صـكی آ لوف آتے مجت پبؿٍ ػًکہ

 اِؿا وڑ ُئ۔

(i ـف آ صـکت هـے و اؿٹویکو صـف آ مجت علیق:۔ہوو اِؿا صـكی آ لوف ہـاًب اولیکو ص

  مکوى تواوػے مجت ِئ علیق پبؿٍ یب ػا وڑ کہ

 مجت علیق=امہ صـکت +امہ مکوى ئنے ًب ػًکہ

۔ہُـ ۔َعي ۔پِي ۔ػُو۔ًَب۔ِهـ ۔ُهـ  

(ii ٍمجت حویل:۔ہوو اِؿا ہـكی آ لوف ہـاًب ہڑتوهب ہـف آتیب صـکت هـے تو اوػے مجت حویل پبؿ

 :یب ػا وڑ کہ

حویل=اِؿا صـکت ػًکہمجِت   

یٹِ یتِ ػَاك َقػٍَ۔ِػِل َؿو ۔ُگِل َچَوي َچڑ۔پَؼُ پَب ػ۔ػَم ُ ػُو ۔َهُو َپٹ پ۔ُکِي ُکٌ ۔َعُي پُي  

َعُي۔ ُکِي۔ َهُو۔ ػَُم۔ پَؼُ۔ ُگِل و ِػِل مجت حویل پبًٌگـٍ۔ اًتئے کہ ػاِ ؿا ہـكی آ لوف آتب  

 ہڑتوهب ہـف آتیب صـکت ُئ۔

 وتؼ:۔2)

‘ کیو‘ عٌو‘ ًوے‘ ًٌب‘ ػتـ‘ ثِؼؿ‘ کنـ‘ پبًٌگک۔ ػًکہ وٓي‘‘ وتؼ’’ُهنہ ہـكی آ لوف  

و ہٌؼا وڑ ًب پیي لوف آک ُئ وتؼ ًب ہن اِؿا وڑ ُئ۔‘ ىبم‘ پیي  

(i وتؼ هزووع:۔ہوو هنہ ہـكی آ لوف ہـاًب اولیکو و اؿٹویکو ہـف آتیب صـکت و هنٹویکو ہـف

  آمکوى هـے تو اوػے وتؼ هزووع پبًٌگ اِک یب ػا وڑ کہ

تؼ هزووع =اِؿا صـکت + امہ مکوى امے ًب ػًکہو  

ک ۔پَؼَا۔ ُعلُو ۔ًُِوے ۔ِػتَـ ۔َکَنـ ـِ ِچ  



(ii  وتؼ هلـوم:۔ ہوو هنہ ہـكی آ لوف ہـاًب اولیکو و هنٹویکو ہـف آتیب صـکت و اؿٹویکو یب

  ًیبهیکو ہـف آ مکوى هـے تو اوػے وتؼ هلـوم پبؿٍ یب ػا وڑ

امہ صـکت امے ًب ػًکہ وتؼ هلـوم=امہ صـکت + امہ مکوى +  

َوكَب و پیي ہٌؼا وڑ ًب لوف آک ػاكتیٹی ـُ ِهہ ۔ػًُیَب يُ ِػی ۔َثؼ کُ ًِی ۔ُمؼ ؿُ َمب ۔َؿن مِ َىب  

وتؼ هلـوم پبًٌگـٍ۔ اًتئے کہ ػا لوف آتب صـکت آتیٹی كـم  ـُ ِهہ ‘يُ ِػی ‘کُ ًِی ‘ؿُ َمب ‘مِ َىب 

 اؿے یؼٌی اِؿا صـکت ًب ًیبم ٹی امہ مکوى ئنے۔

ــٰی:۔كبٍلہ ٍ 3)  

ہـف آتیب صـکت و چبؿ هیکو ‘ هنٹویکو‘ اؿٹویکو‘ ہوو چبؿ ہـكی آ لوف ہـاًب اولیکو 

 ہـف آمکوى هـے تو كبٍلہ ٍــٰی پبًٌگک یب ػا وڑ

 كبٍلہ ٍــٰی= هنہ صـکت +امہ مکوى ئل ػًکہ

ی ـِ ی ۔ِػتَ ـِ ی ۔َکَن ـِ ی ۔َىَک ـِ ٌِی ۔اََه ۔َچَو   

ہ اوكتب عیبل ِئ کہ كبٍلہ ٍــٰی امہ مجت ثبف آ ػـوُ ًب چبہوکبک كبٍلہ ٍــٰی ِئ هٌپن

حویل و امہ مجت علیق امے اواؿ کٌٌگ آى روڑ هـیک گڑا ػاػے كبٍلہ ٍــٰی ًب پي 

 اًتئے تٌٌگے ػًکہ

ی ـِ ٍــیٰ  كبٍلہ……ِػتَ  

مجت حویل………ِػتَ   

علیق مجت………ِؿی  

ولے ہـ واؿ مجت حویل و علیق پبًٌگ اٹ هچہ پـیيبًی هـیک ہٌؼا عبتـاى مجت حویل  

 و مجت علیق ًب امہ ہٌؼا ثٌٌگ ِئ كبٍلہ ٍــٰی پبؿٍ۔

 كبٍلہ کجـٰی:۔4)

هنٹویکو و چبؿهیکو ہـف آتیب صـکت و ‘ اؿٹویکو‘ ہوو پٌچ ہـكی آ لوف ہـاًب اولیکو 

 پٌچویکو ہـف آمکوى هـے تو كبٍلہ کجـٰی پبًٌگک یب ػا وڑ

 كبٍلہ کجـٰی =چبؿ صـکت +امہ مکوى ئل ػًکہ

ـُ َؿؽ ـِ عَ  ۔ِػتَ ـِ َمَوِة ہُـ ۔يَکَن ًََظ و پیي پیي ہٌؼا وڑ ًب لوف آک۔ نَچَوِي ِػي ۔ثَؼ ۔  



كبٍلہ کجـٰی ًب ہن ثبؿوٹ ثبف آ ػـوُ چبہوک آک ػا پبؿٍ کہ ػاػے كبٍلہ کجـٰی پبًٌگ اِک 

  اًتئے کہ ػا ہن امہ مجت حویل و امہ وتؼ هزووع امے اواؿ کٌٌگ آى روؿ هنوًے ػًکہ

ـِ ثَؼ کجـیٰ  كبٍلہ……ًََظ  

مجت حویل………ًَعَ   

هزووع وتؼ………ِؿثَؼ  

ولے ػا موال ًب ولؼی ٹی ہن گڑاك ػـوُ چبہوک آک ػا پبؿٍ کہ چڑٍ مجت حویل و  

وتؼ هزووع تو پبًٌگپک ہٌؼا عبتـاى مجت حویل وتؼ هزووع ًب اواؿ هٌٌگ ِئ كبٍلہ کجـٰی ًب 

 پي تٌٌگب۔

 ثضـ:۔2)

ے ىیئـی ًوىت آتیٹی ثضـ ہوو ثضـ ًب ػـثی ٹی لوفی هؼٌہ ػؿیبة یب موٌؼؿ ًب ِئ ول 

ثب وفى یب امہ رتب ُئ ِؿػو ثٌؼ امے آ روڑ هـوکب لوف آک ہـاكتب ؿػ اٹ ىیئـ امے ًب وفى ِئ 

 مہی کيٌگک ػًکہ وڑک کي امہ ثضـ اك ػا وڑ ئِ 

 كبػلي كبػلي كبػلي كبػلي

 ػاتے رتب رتب ؿکي پبًٌگک اگہ ػا اواؿ‘‘ ػلي’’یب ‘‘ كب’’ہٌؼا ثضـ ًب ہـ کڑػ ػًکہ  

امہ اؿکبى ئنے۔‘‘ كبػلي’’هنـ تو اؿکبى پبًٌگـٍ ػًکہ   

هچب ىبػـی ٹی ػٍ اؿکبى ُئ ہـاكتے ہـف آتب کچ ًب فی آ اِؿا ہٌؼا ثيغبًو یؼٌی اِؿا  

پٌچ ہـكی و ہيت اؿکبى آتے  ہلت ہـكی پبؿٍ۔‘ اؿکبى آتے  

(i۔:)پٌچ ہـكی اؿکبًک )کڑوک 

تیٹی ہـف اتب کچ پٌچ ِئ ہـاک ػا وڑ ػا کڑوتے ػا موة آى پٌچ ہـكی پبؿٍ اًتئے کہ ػاك 

 ئُ 

 كبػلي 1-

 كؼولي 2-

 ’’ اِؿا ہـف ُئ۔ ہـ کڑو)ؿکي( ٹی امہ صـکت و امہ ’ػا کڑوتیٹی اِؿا ‘‘ لُي’’و ‘‘ كب

مکوى امے ہـاكک مجت علیق ًب ثـیجـ ُئ۔ یؼٌی مجت علیق تو امہ صـکت و امہ مکوى 

تو اوڑے ػا ًب ػالهت رتب هـیک  امے ًب چبئٌؼاؿی ًب پي ِئ ولے ہـاتن ثضـ ًب ہیت هـے

اٹ پبًٌگـٍ۔‘‘ كب، لي’’یؼٌی مجت علیق ًب ہٌؼا   



(ii  ۔:)ہلت ہـكی آ کڑوک )اؿکبًک 

ہلت ہـف ثٌٌگ ًب موة آى  ہلت ہـكی پبًٌگ اِک۔ہـاكک ہيت ‘  ػا اؿکبى آتیٹی  ہلت 

 اؿکبى ُئ ػًکہ

ی لُيػِ َهلَب 1-  هلبػیلي……  

 هنتؼللي…… ُهل تَق ِػلُي 2-

 كبػالتي……   ِػاَلتُيبكَ  3-

تُياَل  عِ كَب 4-  كبػالتي……  

تُ َهق ُػو اَل  5-  هلؼوالت…… 

لُي غِ ُهل تَل 6-  هنتؼللي…… 

ِػلَتُيَهلَب 7-  هلبػلتي……  

ِػلُيُهتَلَب 8-  هتلبػلي……  

(i ِػالو كؼو وتؼ هزووع ًب ػالهت آک ُئ اًتئے کہ وتؼ ’’و ‘‘ ػلي‘هلب’’ہٌؼا اؿکبى آتیٹی 

و اؿٹویکو ہـف آک صـکت و هنٹویکو مکوى هـیک ہٌؼى ػا ؿکي آتب هزووع ًب اولیکو 

 صـکت و مکوى تب کچ ہن وتؼ هزووع ًب ثـیجـ ُئ۔

(ii  وتؼ هلـوم ًب ػالهت آکو اًتئے کہ وتؼ هلـوم ًب اولیکو و  غِ و تَل تُ اَل  ‘عِ كَب’’ػاکبى ثیؼك

کت و مکوى اتب هنٹویکو ہـف آتیب صـکت و اؿٹویکو ہـف آمکوى ثـیک و ػا ؿکي آتب صـ

 ِؿػو ثٌؼ ہن وتؼ هلـوم آًجبؿو۔

(iii ِػَلتُي و ُهتَلَب كبٍلہ ٍــٰی ًب ػالهت آکو اًتئے کہ كبٍلہ ٍــاٰی ًب ‘ ہٌؼا اؿکبى آتیٹی

 اولیکو اؿٹویکو هنٹویکو ہـف آتیب صـکت وچبؿهیکو ہـف آ مکوى ثـیک۔

 تکتی )توطیغ(:۔ 3-

کٌٌگ ًب ِئ۔ ػلن ػـوُ ٹی ىیئـ امے ًب تکتی ًب لوفی هؼٌہ ىوًقٍ کٌٌگ یؼٌی ٹکـ  

 ثـیجـی یؼٌی وفى ِئ ہٌٌگ کہ ىیئـ ثضـ ًب ؿکي آتیب پوؿا ثـیجـے ػا کبؿین ِئ تکتی پبًٌگک۔

ؿکي ًب صـکت آتوى ثـیجـ ثـیـٍ و مکوى آک مکوى آ ‘ یؼٌی ىیئـ ًب صـکت آک 

کہهلبػیلي ًب وفى اٹے ػاػے ػا وڑ ہٌٌگک ‘‘ وٓي فیجب’’ثـیجـ ثـیـٍ ػًکہ   

ی لُيػِ َهلَب  



َٓي ِفے ثَب  َو

ًب اولیکو ہـف ‘‘ وٓي’’ًب اولیکو و اؿٹویکو ہـف آ صـکت آکو ہٌؼى ‘‘ هلب’’یؼٌی  

آ مکوى ِئ تو وٓي ًب ‘‘ الق’’ًب فی آ ہن صـکت ِئ۔و هلب ًب ‘‘ ٓ’’و اؿٹویکو ہـف ‘‘ و’’

ًب اولیکو ہـف ‘‘ فے’’آ صـکت و ‘‘ ع’’ًب اولیکو ہـف ‘‘ ػی’’آ ہن مکوى ِئ۔ ہٌؼى ‘‘ ى’’

آ ہن صـکت اؿے ہٌؼى هوًی ایلو ہـف آتب صـکت و مکوى آک ہن ثضـ ًب ؿکي اتب ؿػ ‘‘ ف’’

 اٹ ہٌٌگـٍ ػا کبؿین ِئ تکتی پبؿٍ۔

یؼٌی لوف ِئ ٹکـ ٹکـ کـمہ ثضـ ًب ؿکي آ ہٌٌگ تبًکہ وفى ثـیجـ هـے تکتی  

 پبًٌگک۔

 تکتی ًب ِؿػو ثٌؼ:۔

عیبلؼاؿی کـوئی هـیک ہـاكک ػا وڑ ُئ۔تکتی کٌٌگ وعت آى ُهنت هٌہ گڑا تب    

(i ىیئـ ِئ ثضـ ًب ؿکي آتیب ػا وڑ ثيغٌگ ِئ کہ صـکت ًب هوًٹی صـکت و مکوى کہ مکوى

ثـے ػا ّـوؿی اف کہ صـکت فثـ امے تو فثـ اك ثـے ثلکہ فثـ کي فیـ و پیو ہن 

 ثٌٌگ کیک چڑٍ ػا ہـوئی ِئ کہ صـکت کہ صـکت ثـے و مکوى کہ مکوى۔

(ii ٌٌگ کي اِؿا گڑا ِئ رواى پہہ هـوئی ئِ تکتی ک  

(i)ہـِف ًوىت  (ii)ہـِف عواى 

 (i ٍہـِف ًوىت:۔ ہـِف ًوىت  ہوو ہـف آتے پبًٌگک ہـاكک ىیئـ ٹی ًوىتہ تو کٌٌگـ

ولے عواًٌگپنہ یب ػوی آى پیيي هلنہ )اػا هلنہ( ہـاكتے وفى ٹی صنبة کٌٌگپک یؼٌی 

 اوک ثٹٌگـٍ ػاػو۔

(i۔:)واو )و 

گٔوًڈ۔‘ گواک‘ کواک‘ عواہو‘ عواؿ‘ رواى‘ عوؿىیؼ‘ عوارہ‘ عواًٌگ ‘عوىجو‘ عوه  

ِئ تکتی کٌٌگ وعت آ ثٹٌگ اِک ہـاكک ػا وڑ وفى ٹی صنبة ‘‘ و’’ػاتیبى  

و پیي ہٌؼا ‘ گٌڈ‘ گبک‘ کبک‘ عبہو‘ عبؿ‘ ربى‘ عـىیؼ‘ عبرہ‘ عبًٌگ‘ عيجو‘ عو‘هـیـٍ

گ ٹی ثلک اوتے تکتی ٹی ًوىتہ تو ًوىتہ هـیک ولے عواًٌ‘‘ واو’’وڑ ًب لوف ہـاكتیٹی 

 کٌٌگ پک و وفى ٹی صنبة ہن کٌٌگ پک۔

(ii ۔:)ہب(ٍ 

ثـے تو او تکتی ٹی ىوبؿ هلک یؼٌی اوػے ‘‘ ھ’’ہـاتن لوف امے ًب گڈ مـ اٹ  

 ثٹٌگک ػًکہ



)عوارہ( یب پیي ہٌؼا وڑ ًب لوفہـاكتب گڈ مـ اٹ ‘ رہ‘ ثھہ‘ )چبًڑػٍ( کھہ‘ ػٍ‘ ًہ‘ هہ‘ ثہ‘ کہ

‘ مَ ‘ ةِ ’’و هـیک ولے پبًٌگ ٹی ثلک اوػے تکتی ٹی ىوبؿ کٌٌگ پک یؼٌی ًوىتہ ت‘‘ ٍ’’

هـیـٍ۔‘ دَ ‘ ػَ   

یب پیي ہٌؼا وڑ ًب لوف آک هـیـ گڑا تکتی ٹی ىوبؿ ‘ ؿٌچہ‘ ػیواًہ‘ ہٌؼى پـواًہ 

 کٌٌگـٍ۔ و وعتل ىوبؿ کٌٌگپنہ یؼٌی ہڑتوهب وڑتیٹی مہی ُئ۔

‘ ہن تکتی ٹی ىوبؿ هلک ػًکہ تجبٍ لوف امے آى پؼ رتب ثـے اے‘‘ ٍ’’ػاکبى ثیؼك اگہ  

رتب ًوىتہ هل تو تکتی ٹی ىوبؿ هلک ‘‘ ٍ’’یب پیي وڑ ًب لوف آک ہـاكتب گڈ مـ ٹی ‘ گٌبٍ

ًوىتہ هـیـٍ۔‘ گٌب‘ ػًکہ تجب  

(iii ۔:)ں)ًوى ؿٌہ 

 ’’ ًوى ؿٌہ ہن تکتی ٹی ىوبؿ هلک ہـاتن لوف امے ًب پؼ اٹ ثل تو او ثٹٌگک ‘‘ ں

ػیبں۔ و پیي ہٌؼا وڑ ًب لوف ہـاكتیٹی تو ًوى ؿٌہ ‘ ہبں ہبں‘ کٌول‘ ػاًھ‘ آموبں‘ ػًکہ فهیں

‘ ًوىتہ هـیک ولے اػائیگی ٹی ثلک ػاتے تکتی ٹی ىوبؿ کپنہ ثلکہ ػاتب وفى ػا وڑ هـیک

ػیب۔‘ ہبہب‘ کول‘ ػا‘ آموب‘ فهی  

‘ مہیٌگ‘ پلیٌگ‘ ػوػیٌگ‘ آػیٌک‘ ىیٌک‘ ثٌؼ‘ ػًگ‘ ؿًگ‘ پھڑیٌک‘ ہٌؼى عڑیٌک 

ًب لوف آتیٹی ًوى ؿٌہ ًوىتہ هـیک و ػاػے تکتی ٹی ىوبؿ ہن کیـٍ یؼٌی ػاكک  و پیي ہٌؼا وڑ

 ثٹٌگ هلنہ۔

(iii   ہـاتن لوف امے ًب گڈ مـ اٹ امہ واؿ اِؿا مکوى ثنـ اگہ ہوو لوف هَـػہ ًب اول ٹی

ِئ یب ًیبم ٹی ِئ گڑا اؿٹویکو مکوى تیٌٹ صـکت اك روڑ هـیک اگہ ہٌؼا لوف هَـػہ ًب گڈ 

اوڑے ہٌؼى آى ہٌؼى میلک ػًکہ مـ ٹی ِئ تو  

 ‘‘ظلن ًیتو پیي هق’’

 ُفل ُهٌِے تُو )كبػالتي( ِپے ًَُوق )كبػلي(

اگہ هَـػہ ًب اول یب ًیبم ٹی ہٌؼًو لوف اك ثـے ہـاًب گڈ مـ اٹ امہ واؿ هنہ مکوى  

ثـیـ گڑا تکتی ٹی اولیکو مکوى مکوى ؿہیٌگیک اؿٹویکو صـکت روڑ هـیک و هنٹویکو 

ہچ ىوبؿ هلک۔مکوى تکتی ٹی   

و پیي ہٌؼا وڑ ًب لوف آک ہـاكتیٹی هنہ ‘ ژیوت‘ ژاهت‘ ؿامت‘ عوامت‘ ػًکہ ػومت 

مکوى ؿہیٌگـٍ و ‘‘ ا’’و ‘‘ و’’هنہ مکوى امہ واؿ ثـیـ گڑا ػاتب اولیکو مکوًک ػًکہ 

ػا ‘‘ ة‘ت’’صـکت روڑ هـیـٍ و هنٹویکو مکوى ‘‘ م’’و ‘‘ ك’’اؿٹویکو مکوًک ػًکہ 

یؼٌی ثٹٌگـٍ۔تکتی ٹی ىوبؿ هلک    



و پیي ہٌؼا وڑ ًب لوف آک ہـاكتب هنہ مکوى ُئ گڑا اوكتب ‘ ؿامت‘ عبمت‘ ہٌؼى ػومت 

اولیکو مکوى ہـا ہـفِ  ػلت امے ایؼے ثٹٌگ اک یؼٌی ىوبؿ هلک۔ہووكک ػا وفى ٹی 

ؿمت۔‘ عنت‘ تکتی هـیـٍ۔ػمت  

(ivے۔یب:۔ 

(i  اؿٹویکو مکوى ًوى ؿٌہ ہوو لوف آک ہـاكتیٹی امہ واؿ هنہ هنہ مکوى ثـیـ ہـاكتب

)ى( هـے گڑا ًوى ؿٌہ ؿبى هنت یب اولیکو مکوى ہـا ہـِف ػلت امے اوػے ثٹٌگ اک 

‘ ػوػیٌگ‘ اػیٌک‘ ىیٌک‘ پھڑیٌک‘ هوؿیٌک‘ یؼٌی تکتی ٹی ىوبؿ هلک ػًکہ عڑیٌک

و پیي ہٌؼا وڑ ًب لوف ہـاكتیٹی هنہ صـکت امہ واؿ ثـے ‘ گؼؿیٌگ‘ ؿمیٌگ‘ ہتیٌگ‘ پھلیٌگ

هـے گڑا ًوى ؿٌہ آى هنت ًب مکوى ىوبؿ هلک ‘‘ ں’’ؿٹویکو صـکت ًوى ؿٌہ و ہـاكتب ا

‘ آػًک‘ ىٌک‘ پھڑًک‘ هوؿًک‘ اے ثٹٌگ اک ہـاكک ػا وفى ٹی تکتی هـیـٍ۔ عڑًک

و ایلو ہٌؼا وڑ ًب لوف آک۔‘ گؼؿًگ‘ ؿمٌگ‘ ہتٌگ‘ پھلٌگ‘ ػوػًگ  

(ii ہٌؼا وڑ ًب پیي لوف یب هنہ  ػیي یب‘ کیي‘ پیي‘ ہوو لوف آک ہـاكتیٹی اِؿا مکوى ػًُکہ تیي

پلڑوًک یب پیي ہٌؼا وڑًب لوف آک ثـیـ تو اوكتب اولیکو ‘ رـوًٹ‘ مـوًق‘مکوى واال ػًُکہ

ًب وفى ٹی تکتی هـیـٍ۔‘ پلڑًک‘ رـًٹ‘ ػى یب مـًق‘ پي‘ تي‘ مکوى ىوبؿ هلک ػًُکہ  

وًک یؼٌی ہٌؼى ہٌؼا لوف آتب اػائیگی اگہ ػا ؿػٹ مہی پیيي هلک گڑا ػاكتب اؿٹویکو مک 

‘ رـوٹ‘ مـوف‘ ػے‘ پے‘ ًوى ؿٌہ ىوبؿ هلنہ ػًُکہ ػا وفى ٹی تکتی هـیـٍ تے‘‘ ں’’

و پیي پیي۔‘ پلڑوک  

ثٹٌگ اِک ہـاكتب ‘‘ یے’’ػا وڑًب لوف آتیبى ‘ عیبًت‘ لیبهت‘ میبل‘ پیبؿ‘ عیبل’’ہٌؼى  

فآک۔عبًت و پیي پیي ہٌؼا وڑًب لو‘ الهت‘ مبل‘ پبؿ‘ عبل’’وفى تکتی ٹی ػا وڑ هـیک   

 ہـِف عواى 2-

ہـِف عواى ہوو ہـف آتے پبًٌگ اِک ہـاكک ًوىتہ تو کٌٌگپنہ ولے عواًٌگـٍ۔  

 ہـاكک ػاوڑ ُئ۔

 (i یب ہٌؼاوڑًب لوف آک هَـػہ ٹی ثـیـ و اوتب گڈیکو مکوى آ ‘ هہـ‘ اًت‘ پبک‘ ىبى

لگے ػًُکہ‘‘ فیـ’’  

ىبِى ػزن‘ ىبِى ػـة  

ـیک ہـا ًوىت ٹی اكک ولے عواًٌگ ٹی ىوبؿ ه‘‘ یے’’ًب فیـ تکتی ٹی ‘‘ ى’’ػاٹی 

هہـے ػؿے و پیي پیي۔‘ اًتے مالٍ‘ پبکے ڈؿبؿ‘ ىبًے ػزن‘ ثـیک ػًُکہ ىبًے ػـة  



 (ii  عي و پُي یب پیي ہٌؼا ‘ ہـا اِؿا پي ًب ًیبم اٹی ثـیک ػًُکہ ثلجل وچوي‘‘ واو’’ہوو

و اواؿ کٌٌگ اِک ػًُکہ ًیبم اٹی ثـیک ولے تکتی ٹی اولیکو لوف یب پي ت‘‘ و’’وڑًب لوف آتیٹی 

عٌو پُي۔‘ ثلجلو چوي  

 (iii  هـے ًوىتہ تو امہ واؿ اك هـیک ولے تکتی ٹی اِؿا )ّ (ہوو ہـف ہـاًب فی آىؼ

ٍ‘ هضجت‘ واؿ ثـیک ػُ ًکہ پّي و پھل ـّ ‘ ہـا ػا وڑ ًوىتہ هـیـٍ۔پي ًو پھل‘ پٹٌگ‘ پ

ًوىتہ هـیـ ولے تکتی پٹ۔ٹٌگ و پیي ہٌؼا وڑًب لوف آک ہـاكک امہ واؿك ‘پـ۔ؿٍ‘ هضت۔ثت

 ٹی اِؿا واؿ صنبة هـیـٍ۔

(iv آ:۔ 

ًوىتہ تو امٹ اك هـیک ولے تکتی ٹی ػا اِؿا واؿ الق ًب وفى آ ثـیـٍ ‘‘ آ’’الق هؼ آ 

هومٰی ِئ ‘ ػوًکہ۔  اَ  ا =آ یؼٌی اولیکو الق ہـکت و اؿٹویکو مکوى اك هـیک۔ ہٌؼى ػینیٰ 

ـیک یؼٌی ػینب۔ هومب۔ًب ہٌؼا الق ًب وفى ه‘‘ ی’’تکتی کٌٌگ وعت آ   

(v ہـِف ػلت آک:۔ 

ے اگہ ربگہ اك وفى ٹی ثٌٌگ اكل یب فیبت هٌٌگ ُئ   ُگڑا ہووڑے ػاػے ‘ی‘ واو‘ الق

 ثٹٌگ اِک۔

  (i  اگہ لوف امے ًب اول ٹی ثل تو وفى ًب عبتـاى اوػے تکتی ٹی ثٹٌگ اِک )الق)ا

 ػًُکہ

 ‘‘چڑٍ لتّبڑ ٹی ثنک عیبل اف کل امے اوًب’’ 

ًب الق فیبت ِئ ہـا تکتی ٹی ىوبؿ هلک و ػاوڑ وفى کٌٌگ اِک‘‘ اف’’ٹی  ػا هَـػہ  

 ‘‘عیبلق کل۔هلبػیلي’’ 

 (ii الق اگہ لوف ًب گڈ مـٹی هـے ہن وفى ًب ثـیجـی کي ثٹٌگ اِک ػًُکہ 

 ‘‘ًب هبڑی تو هضؼوػِئ ًبفات کي ثل’’ 

ًََوبًب الق فیبت ِئ وفى ًب ثبثت ػا ثٹٌگ اِک و ػاػے ػاوڑ ع‘‘ ًب’’ػاڑے  ی۔ ڑواًٌگ اِک۔ 

 كؼولي۔

 (iii  لوف ًب ًیبم اٹی ِئ وفى ًب ُگـد ػاػے کہ ػا عواًٌگپ تو اوڑے ‘‘ الق’’ہٌؼى اگہ

 ثٹٌگ هلک اگہ ثٹٌگے تو لوف ًب هؼٌہ ؿلٔ هـیک ػًُکہ۔

ہـاڑاى ‘‘ ىؼـ۔ ػول۔ ػًب’’ػبهل یب ػاًب ًب ًیبم ًب الق ِئ ثٹِي تو ػاوڑ عواًٌگـٍ ‘ىبػـ 

هـیک۔هؼٌہ چٹ ثؼل   



(v (۔:)و۔ی۔ے 

 و۔ی۔ے لوف ًب ًیبم و گڈ مـاٹ وفى ًب عبتـاى توٌگ کیـٍ ػًُکہ لوف ًب گڈ مـاٹ۔ 

 ’’ ای ہن ُچپ ئُنٹ او ہن چپ ئنک‘ ًہ ىکوٍ ىکبیت ًہ ؿن تب ثیبًل ‘‘ 

ِئ ہـاكک وفى ًب ‘‘ ی۔و’’اِؿا رتبُئ لوف ُئ ہـاكتب گڈیکو ہـف آک ‘‘ او’’و‘‘۔ای’ػاڑے 

ػاوڑ عواًٌگـٍ۔ ثـیجـی کي ثٹٌگـٍ و  

 ای۔ اِہَن چپ۔كؼولي

 او۔ اُہَن چپ۔ كؼولي

اهـ ثٹٌگـٍ ًووًہ ئل‘‘ ی‘و’’ًیبم اٹی   

روڑ تیٌے تیٌب هخبل کـے… ی ے   

فیبت ِئ وفى ًب عبتـاى توک ہـا ػا وڑ عواًٌگ اِک۔‘‘ یے’’ًب ‘‘ تیٌب’’ػاڑے    

 روڑتے كبػلي ِى ِتٌَب كبػلي 

ػیـٍ عوّىی ًب وعتب او گیـام… و    

كبػالتي… ِؿَعو ِىی  ےِػی   

 ًظن و ًخـ ٹی كـم

 

ػامکبى ًخـ ًب امٹ و رتبُئ تؼـیق اك کٌٌگ تٌے کہ ًخـ ًب هؼٌہ ػاػے ولے ًخـ ًب  

 هلہوم یب هؼٌہ ًب عڑکب ہٌٌِگ کي ًظن و ًخـ ًب ًیبم اٹی كـک پُہہ هـوئی تّوک۔

آک ہـاكک ىیئـ ًب ہـ فثبى ًب اػة ِئ اِؿا ہٌؼا ثيغٌگبًے ػًُکہ ًخـ و ًظن ہوو ًوىت  

وڑاٹ هـیـ یب اوكتیٹی امہ ؿػو ثٌؼ اك یب هبكیہ و وفى ًب عیبلؼاؿی تغٌگے ًظن پبًٌگـٍ۔ 

هبكیہ یب ؿػو ثٌؼ امے ًب ُگـد ‘ ػاکبى ثیؼك ایلو هچب ًوىت آک ًخـ پبًٌگـٍ ہـاكتیٹی وفى

 توپک۔

وک ػًُکہ۔ًظن و ًخـ ًب ًیبم ٹی كـک ِئ پُہہ هٌٌگ کي ىیلکو وڑک آتیب ؿوؿ کـوئی ت   

 (i ًظن ٹی وفى هـیک ولے ًخـ کے وفى ًب هٌٌگ ّـوؿی اف۔ 

  (ii ًظن هؼام هبكیہ ًب پبثٌؼ هـیک ولے ًخـ کہ هبكیہ ًب هٌٌگ هؼام ّـوؿی اف۔ 



  (iii  ًظن هبؿی ِئ گلوثبل کٌٌگ ًب کوىنت کیک ولے ًخـ ًب اولیکو هوَؼ

 هؼلوهؼاؿی تٌٌگ ِئ۔

 (iv ؿبک اواؿ هـیـٍ یب ػاہن پبًٌگ هـیک کہ ًظن ًظن ٹی ًوىتوک ًب رٌؼ ًب روف ٍ

روفٍ آى وػی هـیک۔ او امہ روفٍ امے ًب عوامت گبؿ هـیک۔ امہ ًخـ ًب عوامت ػول یب 

 ػهبؽ ًب پبؿٍ گب هـیک۔

   (v  ًظن ًب ػًیبٹی روفٍ ًب هخبل اُؿا عوارہ ًبِئ ولے ًخـ ٹی روفٍ ًب هخبل هہوبى ًب

 هـیک۔

 (vi هجی تو هـیک ولے ًخـ ًب میبلی ػهبؽ ًب ىبثیتی توى ًظن ًب میبلی امت ًب کڑ

 گٌڈوک هـیک۔

  (vii  ًخـ ًٌب چبہٌؼاؿی یب هؼلوهؼاؿی ِئ وػیلک ولے ًظن ًٌب چبہٌؼاؿی ِئ وػیلٌگ ًب

 موة روڑ هـیک۔

 (viii  مزلٌگ اِک یؼٌی وػی کٌٌگ اِک ولے ًخـٹی ًوىت ِئ )ًظن ٹی ًوىت)هواػ

ک۔روڑ ربڑ کٌٌگ اِک یؼٌی تـاىٌگ اِ   

 (ix  ًظن ًب هوَؼ عوىی و ىبػکبهی ؿمیلٌگ ًبِئ ولے ًخـ ًب هلہوم امہ هوَؼ امے

 ًب پوؿو هٌٌگ ِئ۔

  (x ًظن ًب مـصبل اػثی هـیک ولے ًخـ ًب مـصبل وعت وعتل ؿیـ اػثی هـیک۔ 

 (xi  ًظن ِکي ػلن الؼـوُ ًب امہ ًب امہ وفى یب ثضـ امے ًب هٌٌگ ثبئؼے ولے ًخـ کہ

 ػا پبثٌؼیک اكل۔

ثڑفکو تؼـیق آتیبى هنہ گڑا ہـاتبفکـ واؿ واؿ ثل ہـاكتب فی آ ًظن و ًخـ ٹی كـک  

 کٌٌگ  آمبى هـیک یؼٌی۔

 (i وفى۔ 

  (ii میبلی۔ 

  (iii تٌٌگ۔ 

 (i وفى:۔ 

یؼٌی وفى ہوو گڑاِئ ہـاًب ثٌبػ آ ًظن وًخـٹی كـک کٌٌگ آمبى هـیک یؼٌی وفى ًب  

ًہ کہ ًخـی ًوىت آتیکي ہٌؼى اگـ امہ ىیئـ اك پبثٌؼی چڑٍ ىیئـی ًوىت آتیکي کٌٌگ اِک 

 وفى ًب ُگـد آتے ربگہ اك پوؿو کٌٌگ اكک تو اوہن ًخـٹی ىوبؿ هـیک۔



(ii میبلی:۔ 

امت ًب عوامت یب روفٍ تیبى وػی ‘ یؼٌی ًظن ًب میبلی هؼام اُمت توًے یؼٌی ًظن 

 هـیک ہٌؼى ًخـ ًب میبلی ػول یب ػهبؽ توى هـیک۔

 (iii تٌٌگ:۔ 

تیٌب هبؿی ِئ ىبػکبهی یب گلوثبلی تٌٌگ ًب کوىنت کیک ہٌؼى ًخـ تیٌب هبؿی ِئ ًظن  

 هؼلوهؼاؿی یب چبہٌؼاؿی ایتک۔

ولے میبلی یب تٌٌگ ًب ثبؿوٹ هچے ؿوؿ کیي تو ًظن ًب میبلی ػهبؽ تو ہن هٌٌگ کیک  

ک یؼٌی ہـاتن ىبػـی مـصبل امے ًب فی آ ىیئـ ًوىتہ کٌٌگ عواِئ تو او ػهبؽ آى کبؿین ہلی

اهـ و لوف هـیـ و پیي پیي گڑاک۔‘ وفى اهـ هـے‘ کہ مـصبل اهـ هـے  

پبؿٍ ہٌؼى ہـاتن ًظن ًب میبلی چڑٍ امت تو ‘ آوؿػ‘ ہـاػے ىیئـی ًوىت اٹ ہتوک 

هـیک تو اًتل امت عواہل ہوووڑ ًوىت کٌٌگ ِئ ػا وڑًب ًظن وعت وعت هلہوم و 

مے ًب ُگـد آک هـیـٍ و ػاوڑًب كٌکبؿی آى ہوؿک هـیک ہـا امہ گچیي ُئ  ىیئـی ًوىت ا

 ىیئـی ًوىت ِئ ثـوک )آهؼ(پبًٌگ اِک۔

ہٌؼى ہـاڑمکبى کہ ىبػکبهی و هؼلوهؼاؿی ہتٌگ یب تٌٌگ ًب ہیت ِئ تو ًخـ آى ثیؼك  

ہٌؼًُو ًظن ہن هِلک کہ ہـاٹی هؼلوهؼاؿی و چبہٌؼاؿی ًب هواػ هـیـ یؼٌی هخٌوی یب پیي ہٌؼا وڑًب 

امہ هوم امے یب امہ ڈؿبؿ امے ًب ثبؿوٹ ‘ ک امے ًبىیئـی ًوىت ہـاكتیٹی امہ هل

 هؼلوهؼاؿی تے ىیئـی ػؿوىن تٌٌگبًے۔

ًب عیبلؼاؿی ‘‘ وفى’’ُگڑا ػا پبًٌگ هـیک کہ اگـًظن وًخـٹی كـک اك اؿے تو چڑٍ  

ِئ کہ ًظن هؼام وفى ٹی هـیک ہٌؼى ًخـ کہ وفى ًب هٌٌگ ّـوؿی اف۔ اگہ وفى ِئ ًظن و 

ثـاہوئی ىبػـی ٹی گیيتـی ىبػـاک ىبػـ کن و ًخـ ًگبؿ فیبت ُئ  ًخـ ًب ثٌبػ روڑ کیي تو

اًتئے کہ اوكتب ىبػـی ٹی وفى ًب گھٹی یب کوجوتی فیبت عٌٌِگک ػًُکہ هہبلو پبًٌگب کہ ًظن 

 ٹی وفى ًب ثبثت چٌکو گھٹی اك هل تو او ہن ًخـٹی ىوبؿ کٌٌگ اِک۔

 ثـاہوئی ىبػـی ٹی ثوگ ىوگ ًب ثيظ

ًوىت آتے پبؿٍ ہـاٹی هنغـٍ و هلٌڈ ًب لویل اٹ ىبػـ امہ ثوگ ىوگی ىبػـی ہوو  

گڑامے ًب ثبؿوٹ تیوئی چبہٌؼاؿی ایتک و اوًب وڑ ڈول تو هنغـٍ ًبهـیک ولے امہ ڈکھوک 

ُئ هوَؼ اك ػؿىبى کیک۔ ىبػـی ٹی ثوگ ىوگ ىبػـی امت پنٌؼ و کل ِئ ػومت ثـوک 

لیک۔ ػاٹی ىبػـ تیٌب ہڑػے ُئ ثيظ امے۔ ثیؼك ثوگ ىوگ آى اػة ًب امہ ثيظ اك ہوؿک م

هيکل آتے ػؿىبى کیک و ثے كبئؼٍ ؿب ػوػ آتیبى ُهـ هٌٌگ ًب پٌت ‘ چبہٌؼاؿی‘ هـوکب تزـثہ

ىوى کیک۔ ثوگ ىوگی ىبػـی ًب وڑ تو هلٌڈ و هنغـٍ هـیک ولے ػاٹی امہ ثھلو صویوت 



ئغی اك کھڈ هـیک۔ ثوگ ىوگی ًوىت امیکي ًوىتوک کہ ػا ثبئؼے کہ او ىیلکو گڑاتیٹی ال

 تغے ػًُکہ۔

 ثیٹ تٌٌگ)هوافًہ(:۔ 1-

ثوگ ىوگی ًوىت امیکي کل آى ُهنت مـصبل امے گچیي کـوئی هـیک یؼٌی ىبػـ  

مـصبل ٹی ػاعہ گن هـیک ػوًکہ او تیٌب رٌؼ آ هـوکب تزـثہ ؿبتے هبؿی ًب هوًب تغٌگے 

۔یؼٌی او تیٌب رٌؼ ًب صبل و ؿاد ٹی هـوکب ہوو مـصبل ِئ ثیٹ تٌٌگ ًب کوىنت کیک  

 فثبى ولوف آتب ہٌیٌی:۔ 2-

ثوگ ىوگی ًوىت امے ًب فیجبئی ٹی فثبى ًب ؿواًی و لوف آتب مبػٍ هٌٌگ ثھلو ہیت  

امے۔ یؼٌی اگہ مـصبل ًب ثبثت لوف آتب ؿػوثٌؼ هتو یب مـصبل ًب وڑ فثبى هتو تو ہوو ًوىت آى 

آک هـیـٍ چل کبئک اًتئے کہ امہ مٌزیؼٍ یب ُچپ مـصبل امے آ هغلٌگ ًب موة ہوو لوف 

 ہـا مـصبل ًب هؼٌہ ِئ هنغـٍ ًب وڑٹ هوًی ہتیـٍ۔

 هنغـٍ ًب وڑ:۔ 3-

ثوگ ىوگی ًوىت ًب چل ِئ وػیلٌگ کي ػا ثبئؼے کہ ىبػـ ہٌؼًو واهؼہ یب هَہ تیٌب  

 ًوىت ٹی موگو کے ہـاکہ ربئی هغٌگ آ هزجوؿ کیـٍ۔

 هنغـٍ گو کڑاؿ ًب وػی کٌٌگ:۔ 4-

ؿ مزِلک ہـاًب فی آ ثوگ ىوگی ىبػـی کٌٌگ ىبػـ اگہ تیٌب ًوىت کي ہٌؼًو کڑا 

و ہٌؼى ًيبى تٌٌگ اِک کہ هبؿی ‘ اِک یؼٌی اوًب کڑاؿ ہـاًب فکـ ًوىت ٹی هـیک اوػے ربہل

 واٍ واٍ کٌٌگ آ هزجوؿ هـے۔

 ثوگی وؿًؼ )پیـوڈی(:۔ 5-

ثوگ ىوگ ىبػـی ٹی ثوگی وؿًؼ یؼٌی پیـوڈی کٌٌگ ًب الئغی هـے اگہ او امہ  

اوًب پیـوڈی ِئ ػاوڑ کے کہ هبؿی یب ِثٌوکب امل ىیئـ ِئ گیـام کیـ و اوًب ىیئـ اك ثٌِک تو 

 ثوگی وؿًؼ آى عوه هـیـ۔

ثـاہوئی ىبػـی ٹی ثوگ ىوگی ىبػـی ِئ ىوى تٌٌگ و فًؼٍ تغٌگ ٹی ایوبًؼاؿ  

ًب ثھلو ػُو امے۔ اگہ ثـاہوئی ٹی گڑاك ثوگ ىوگی ًوىت یب ػا مـصبل ًب فی آ ‘‘ رجبؿ یبؿ’’

و ثـیـٍ اوكک رجبؿ یبؿ ًب ُئ۔ یؼٌی رجبؿ یبؿ ثـاہوئی ثوگ ىوگ ىبػـی ًب ثبوٍ هٌہ کتبة ػ

ہن ثو ‘‘ ثيغٌؼٍ’’ئل ػاکبى ثیؼك ‘‘ عیـات عوؿ’’پبًٌگ اِک۔ ػا مـصبل آ اوًب  اولیکو کتبة 

 گ ىوگی ىبػـی ًب کتبة امے۔



  ؔ پگہ ہٌؼى رجبؿ ًب کقیت آى ُگڈ ىبػـی ًب ػا ثيظ ثے چل و ہوؿک عٌٌِگک ولے ایٌو  

یب پیي هٌہ ىبػـ ہـاكک ثوگ ‘ صیؼؿ آتو‘ ًوؿاصوؼ ًوؿ‘ هٌہ وؿًب ىبػـ ہـاكتیٹی اصوؼ ًؼین

 ىوگی ىبػـی ًب ثيظ ٹی وعت ویال گڑاك ثوگ ىوگ ُئ   ًوىت ىبؿـٍ۔

ولے ثـاہوئی ىبػـی ٹی ػا ثيظ ًبہوؿک هٌٌگ ویل امے آى کن اف ہٌؼى ہـ ثٌؼؽ  

بؿٍ ؿبى امہ امہ ىبػـ ِئ الئغی هـیک۔ثوگ ىوگ ىبػـی کٌٌگ کپک ثلکہ ػا عؼاًب پ  

 

 براہوئی هساحوتی شبعری

تیٌب ثوبء یب روى امے فًؼٍ تغٌگ کي رؼورہؼ ًب پي هقاصوت ِئ۔ وہوو ىیئـی ًوىت  

ہـاٹی ہٌؼا مـصبل یب هْووى هـے یب ىبػـ ہوو واهؼہ و صبلیت یب گوبى آتے ػؿىبى کیک 

موة آتب چڑٍ ػؿىبًی هـیک ‘ ٹی ہوو ویلہـاكک اوًب ثوبء ًب ػىوي هـیـ۔ هقاصوتی ىبػـی 

کہ اگہ ػُى هل تو ػاوڑ هـیک اگہ ػُى هتو تو ػاوڑ هـو۔ هقاصوتی ىبػـی ٹی پٌت ىوى 

کٌٌگ پک یؼٌی ػا پبًٌگ پک کہ ًن عبچبًُـے ثو هجو یب مٌجھبل کجو اًتئے کہ اگہ ًوىتہ ًب 

اصوتی ثھبف کن و ىیئـ وڑ ہٌؼى هل یؼٌی اوٹی پٌت ىوًی و ثیؼاؿ کٌٌگ ًب پبًٌگبتو او هق

آىوة فیبت عیبل کٌٌگ اِک۔ ہٌؼى ثـاہوئی ىبػـی ٹی هقاصوتی و ىیئـ آىوة ٹی كـک آ 

ؿفهیہ ىبػـی ِئ ہن ہٌؼاتوى اواؿ گٌڈیـٍ۔ ولے هقاصوتی ‘ کل ؿوؿ کتٌے ہٌؼى

ؿفهیہ ىبػـی یب ىیئـ آىوة ہـامٹ ًب تب مـصبل آک رتب رتب هـیـٍ۔‘ىبػـی  

ربى هل تو اے هقاصوتی تضـیک ًب ػؿوىن ہلیک۔  ہـاتن هقاصوتی ىبػـی ٹی 

ء آى پؼ هـیک اًتئے کہ ػ ا ہوو ػوؿ ئل 1839ثـاہوئی اػة ٹی هقاصوتی اػة ًب ثٌبء 

ہـاوعت اًگـیق اوؿبًنتبى آ کوفٍ کـیُنل تو اوكک ثلوچنتبى آ تیٌب ثیـ ِئ ہلٌگ ًب تبڑ ٹی 

بم ٹی ػىوٌی وػی کٌٌگب ہٌؼى گڑاك ئُنـ۔ ًیٹ آ هالت آ رلو کـیـ و ػا ربگہ ًب مـػاؿ آتب ًی

مـػاؿ آتے عبى آى رتب کٌٌگ کي پینہ ہن تٌٌگب۔ ہـاتن اًگـیق و عبى ًب ليکـ ًب ًیبم  ٹی 

 رٌگ هـیک تو ػا رٌگ ٹی کیہی ثلوچ آک ىہیؼ هـیـٍ۔

گڑا ػا واهؼہ ىبػـ ًب امت اٹی تیـآًجبؿ لّگک او اًگـیق آتب هکبؿی و چبالکیتے الُل  

هال دمحم صني ثٌگلقئی ہـا تیٌب عي تیٹ ػا ‘ ے ىبػـی ًب کوک ِئ ہلیک ہٌؼىًب هوًب تغٌگ ک

ٌِک و كـًگی تب هوَؼ و هکبؿی ِئ ػا وڑ ىیئـی ػؿوىن ایتک۔  هَہ ِئ ع

 پـًگی عینوًب گورے

 پؼٹ تہ ڈیڈو ًب كورے

 کـیٌے هوى مـاواى آ



 هالت ًب هیـی او عبى

 ثلوچ ًب ثڑف اًگب ىبى آ

 پـًگ مـػاؿ آ هیـاتے

آتب صویـاتے ثلوچ  

 ثہباٹ ہلک ػا اًزیـاتے

 کـے اوكتے رتب عبى آى

 ػؿے تب ػیي وایوبى آى

 ىہیؼ آتب ثلٌؼ ىبى آى

هال صني ًب ػا ًظن ٹی امٹی و میوت ًب کوی ًب ثبؿوٹ ػؿىبى کٌٌگبًے کہ ہـاتن امہ  

 هوم اك چٹ ہلیک تو اوػے عتن کٌٌگ ٹی ػاعہ وعت لگپک۔

ىبػـی و ؿفهیہ ىبػـی ٹی كـک ِئ۔ ولے هال صني ًب هہبلو ہن پبًٌگب کہ هقاصوتی  

ػا ًظن ٹی ہن ًٌے ؿفهیہ ىبػـی ًب گٌؼ ثـیک ہـاٹی رٌگ ًب ثیبى ؿیـ هضنوك وڑاٹ 

 ًوىتہ کٌٌگبًے۔

هقاصوتی ىبػـی چڑٍ ثـاہوئی اػة ًب ثيظ امے ًٌے ایلو اػة آتیٹی هقاصوتی  

ٹی ثھبف کٌٌگبًے۔ ثھبف آک  ىبػـی ػو ثلک ولے ِهلی یب هوهی ىبػـی ہـا اؿػو و كبؿمی

ِهلی یب هوهی ىبػـی ِئ هقاصوتی ىبػـی عیبل کیـٍ ولے ػاكتیٹی كـک اؿے۔ ہٌؼى هال هقاؿ 

ثـاہوئی هقاصوتی ىبػـی ًب گچیي ُئ وڑ امے۔‘‘ الٹ ًب ثھگی’’ثؼوفئی ًب   

 ثـاہوئی ؿفهیہ ىبػـی

كـّی ُئ رٌگ ؿفهیہ ىبػـی ہوو ىیئـی ًوىت آتے پبًٌِگک ہـاكتیٹی امہ هتکٌو یب  

امے ًب صبلیت و واهؼہ ثیبى کٌٌگ ِئ ہٌؼى ؿفهیہ ىبػـی ِئ رٌگ ًبهہ ہن پبؿٍ ػاٹی رٌگ ًب 

و ًوَبى یب کھٹیب کل ثیبى کٌٌگ اِک۔‘ موة  

ہٌؼى ثـاہوئی ىبػـی ٹی ؿفهیہ ىبػـی ًب ثٌبء ؿیکی ًب ہوو ًظن آى هـیک ہـاػے او  

وىتہ کـیٌے یؼٌی اوٹی كـًگی تب ء ٹی كـًگی تب ثلوچنتبى آ رلو کٌٌگ آى پؼ 1939ً

ثلوچ ليکـ ًب ثہبػؿی و ػلیـی تے ثیبى کٌٌگبًے۔‘ رٌگ ًب ًغنبى‘ ثلوچ آتوى رٌگ‘ثٌٌگ  

 او پبئک

 کبكـ پـًگ هلک ِئ پاُل



 او ًٌگ و ًبهومے ػؿے

ى عٌی ـّ  ثوؿ پیيکوی ع

 او ػیي ًب ػىوي اؿے

 کبكـ لؼیي ثھبف مجـے

 توكک و توپ اوڑتو اؿے

ًب مہؼاتے ثبک اف مبٍ  

 ثل هبل کبٹن توثـے

 ىبثبك کجو ػا هیٌگل ئِ 

 پب اىتـو میبٍ رٌگل ئِ 

 وعتے ًَیـ عبى ِئ ولی

 ہلی ًیبهبى تـٍ کـے

 ایٌو ًٌے ػے ػیگـے

 پگہ ًوا واؿك ثـے

ؿفهیہ ىبػـی ًب کل آى ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’ہٌؼى ثـاہوئی اػة ٹی گل عبى ًَیـ ًب  

ؿی ًب رٌگی ؿقٍ تے ثیبى کٌٌگبًے۔ثھال وڑک ِئ ہـاٹی عبى هالت ًَیـ عبى ًو  

ہـاتن اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب کوک آ ًَیـ عبى ًوؿی ًب کوبىی ٹی ثلوچ ليکـ کبثل ٹی  

 ؿمیٌگب تو گل عبى ًَیـ ػاػے ىیئـی ػؿوىن ػاوڑ ایتک هٌہ ٹھپو۔

 ؿمیٌگب اصوؼے اصوال ػے اك

 ًَیـ عبِى ولی ليکـ تو مـ َهل

 کـے تیٌب تیبؿ او ليکـاتے

ٌبتے چبکـاتےؿمبلہ۔ پلٹ  

  ہٌِب هوًب ػى تیٌب ػومت ًباو

اهیـو اكنـاتو‘ توبم مـػاؿ  

 ىبػـی ًب ىوًؼاؿی ٹی هيبػـٍ تب کڑػاؿ



هيبػـٍ ًب لوفی هؼٌہ ہوو ىیئـی هچی یب هزلل ہـاٹی ىبػـ تیٌٹ ثيظ ہلیک و تیٌب  

 کالم ِئ تیٌٹ ثٌلک۔

 هيبػـٍ ًب ُهنہ وڑ ُئ یؼٌی

 ٓـصی هيبػـٍ 1- 

ـٍؿیـ ٓـصی هيبػ 2-  

 مـصبلی هيبػـٍ 3-

 ٓـصی هيبػـٍ:۔ 1-

ػا هيبػـٍ ًب ہوو وڑ ِئ ہـاٹی امہ هَـػہ اك هنت آى تٌٌگ اِک  کہ ػاًب فی آ  

ىبػـی کٌٌگ اِک اے هَـػہ وڑک هـیک ہـاػے ٓـصی پبؿٍ و هيبػـٍ ٹی کل ىبػـاک 

ثٌؼ ہوو امہ ٓـصی ًب فی آ ىیئـ پبؿٍ یؼٌی ٓـصی هيبػـٍ ٹی ىبػـاک ؿػیق وهبكیہ ًب پب

 هـیـٍ۔ ثـاہوئی ىبػـی ٹی ہن ٓـصی هيبػـٍ ًب ؿواد هُنٌے ولے ایٌو پگہ ػا عتن هُنٌے۔

 ؿیـ ٓـصی هيبػـٍ:۔ 2-

ػا ہوو وڑًب هيبػـٍ پبًٌگ اِک ہـاٹی ہچو ٓـٍ یب مـصبل اك هلک ىبػـآتب امت  

 اًتل کّيب اوكک ثٌلـٍ۔

 مـصبلی هيبػـٍ:۔ 3-

امہ مـصبل اك تٌٌگ اِک کہ ػا هْووى یب ػا هيبػـٍ ًب ہوو وڑ ِئ پبؿٍ کہ ػاٹی  

مـصبل آ هيبػـٍ هـیک ُگڑا ىبػـ ًب هـّی ہـاہیٹ ٹی هـے او ہٌؼا مـصبل ِئ موگو 

کٌٌگ کیک ػاٹی ٓـٍ یب هَـػہ یب ؿػیق و هبكیہ ًب پبثٌؼی هلک اًتل کہ ىبػـ ًب امت 

 عوائک ہوو ہبٹی ٹی ہٌؼا مـصبل آ ىیئـ ًوىتہ کیک۔

ـصبلی هيبػـٍ کٌٌگ تٌے چڑٍ ٓـصی و ؿیـ ٓـصی هيبػـٍ ثـاہوئی ٹی ػامکبِى م 

کٌٌگبًے ہـاكتیٹی گیيتـی ؿیـ ٓـصی هيبػـاک هُنٌو۔ ثـاہوئی اػة ٹی هيبػـٍ ًب ثٌبء اهـ 

هل ػا ثبؿوٹ کل پک ُئ ہیئت کتٌے ولے هيبػـٍ آتے ہوو وعت ىوى ِهال یب ثٌبء هُنـ 

ـ ہـاكک ایہي ثـام آ ثُنـ توػاڑے ہـاتن اػة ػومت ُئ مٌگت امے ًب ثـام هنک تو هٌہ ىبػ

امہ ایلوِئ تیٌب ىیئـتے ثٌِلـٍ یؼٌی ثـام آتیبى هيبػـٍ ًب ؿػوم هـیک ػاکبى ُگڈ ؿیڈیو پبکنتبى 

کوئٹہ میٌٹـ ًب ثٌبء هٌٌگ آى پؼ ہن ثـاہوئی هيبػـٍ آک ىوى ہلٌگ ِئ ىـوع کـیـ ؿیڈیو آى 

ٌؼى ایٌو پگہ ثھبف آ اػثی تٌظین آک ُئ پؼ ٹیلی ویژى کوئٹہ میٌٹـ ػاٹی ہن هيبػـٍ کـكٌگب کہ ہ

توئی هيبػـٍ اڈ ایتـٍ۔‘ ہـاكک هيبػـٍ ًب ػوػ ِئ فًؼٍ تغٌگ کي ہلتہ واؿ  



 ىیئـی ىوًؼاؿی ٹی هيبػـٍ ؿبک

ہـاتینکبى کہ ىبػـی ًب ىوًؼاؿی ًب ہیت ِئ کہ هيبػـٍ ًب هٌٌگ ىبػـی ِئ ىوى  

ػیلٌگ ًب تو الئغی تِغـٍ ولے كِي ایتک ػا مہی اف اًتئے کہ هيبػـٍ ؿبک ىبػـ آتب کچ ِئ و

ىبػـی یب ىبػـ ًب ىبػـی ِئ پُہہ هٌٌگ ًب ثبؿوٹ ہچو گبم گیذ اك ہـكٌگ پک۔ اًتئے کہ 

هيبػـٍ ًب تبحـ ػاػے کہ ہـ ىبػـ ػا عوائک کہ کٌب ًوىت ثٌٌگے۔ ولے هيبػـٍ ؿبک ثٌٌگ 

 کي هلنہ ثلکہ ثٌلٌگ کي هـیـٍ۔

ػـ آتے امہ ایلوتوى ػؿمتی ؿامتی ًب هوهغ هيبػـٍ ًب هٌٌگ آى ػاكبئؼٍ هـیک کہ ىب 

ػو ثـیک و امہ ىیئـی ُئ هچی اك اڈتٌٌگ اِک۔پیي ػلوی یب اػثی هؼلوهؼاؿی یب ہیل ػاؿی 

 هيبػـٍ تیٹی هيکل ِئ۔

ہٌؼى ثـاہوئی اػة ٹی هيبػـٍ ًب فیبت هٌٌگ ًوَبى آى کن اف اًتئے کہ ہـ هيبػـٍ  

ہ ؿقل یب ًظن اك ثٌلے تو اوػے ىبػـ پبًٌگ ٹی مبڑی هـوکب اگہ پومکٌو ثٌؼؽ اك ِئ او ام

اِک یؼٌی ہـ هيبػـٍ ٹی هٌہ پومکٌو ىبػـ وػی هـیک ہـا ىبػـی ِئ ًنغبى ؿمیلٌگ ًب 

 موة هـیـٍ۔

 پٌویکو ثيظ

 ثبثو ػجؼالـصوي کـػ

 

ء ٹی وػی هل۔ ثٌیبػی تؼلین 1922ػجؼالـصوي ػىت ٹی هولوی ػجؼالضکین کـػًب اُؿاٹی  

پؼاى امالهیہ ہبئی مکول کوئٹہ ٹی ػاعل هل۔ ایق اے کٌٌگ آى ُگڈ  ِئ کولپوؿ آى ػوئی کـے

تؼلین ِئ یلہ کـے و ؿوفگبؿ ًب ؿًؼ اٹ تّوب ہٌؼى کوئٹہ چھبئوًی ٹی هيیي آپـیٹـ لّگب ػاکبى ُگڈ 

ًب پٌٹ پِي تّوب۔‘‘ ثبثو’’میکـٹـیٹ اٹی کلـک ًب ػہؼٍ ؿب کبؿین کـے ہٌؼاکبى او   

 میبمی فًؼ:۔

ء ًب ػوؿٹی میبمت ٹی گبم تغب۔ ہـاتن ثلوچنتبى ظلن ورجـ 1940ـػ ثبثو ػجؼالـصوي ک 

و ثے ومی ًب فًؼ ‘ هللنی‘تب کیـٍ ؿبى ئل۔ هغلوم تیٌب ثٌیبػی آ صن آتیبى هضـوم ئل۔ ؿـثت

ء ٹی پبکنتبًی كود ُمہت توى هالت آ 1958الُل ِئ ثھبف عواؿ وفاؿ کـیُنل۔ ہٌؼى اکتوثـ  

الت ًب هنیت ِئ مغت ًنغبى ؿمیٌگب۔ عبى ہن گـكتبؿ رلو کـے ہـاڑاى ىبہی هضل و عبى ه

کٌٌگب و هٌہ ثٌؼؽ ىہیؼ ہن هُنـ۔ ہٌؼا واهؼہ ؿبى پؼ هچب ثلوچنتبى ٹی هغلوم ٹی روه وروفٍ 

وػی هل ہٌؼى ثبثو ػجؼالـصوي ہن ہٌؼا ػوؿٹی عي پٹبُمل تو اوًب اُمت ہن ہٌؼا وڑًب واهؼہ 

ٍ اك ىؼوؿ توى وػی هل۔ہٌؼى ؿبتیبى پُـ هل اوٹی وٓي ػومتی و هوهی ُئ روف

ًب ‘‘ لٹ عبًہ’’ثبثوػجؼالـصوي گڑاك تیٌب مٌگت آتوى ہـاكک میبمی رؼورہؼ ٹی امٹ ئُنـ 



پٌٹ امہ تٌظین اك روڑ کـیُنـ ہـاڑے هلک ًب میبمی ربچ ِئ ہلُکـٍ ہـاتن میبمی ىیق 

بمی کنـِئ وثڑفیک فیبت هُنـ تو ثبثو ػجؼالـصوي کـػ تیٌب ًوکـی ِئ یلہ کـے و ثبهبػؼٍ می

 ہلک۔

ہٌؼى ایلو مٌگت آتوى ثبثو ہن آروئی ًب رٌگ ٹی ہـػم اواؿ ئنک اوكک آروئی و تیٌب ڈؿبؿ ًب 

ء امکبى پوؿا ثینت مبل ریل آتیٹی گؼؿیلے یؼٌی ثبثو ًب 1976ء آى تب 1958عبٓـاى 

 میبمی هـثبًی تب تو ؿوہـ ثلوچ ثبىؼوؿ وػاًيوؿ ًب فی آ هـُ ملوکے۔

تیٌب میبمی ملـٹی ثھبف آ میبمی آ روبػت آتوى گٌڈوک ئنک ثبثوػجؼالـصوي کـػ  

 اوًب هوَؼ آرو و عوػهغتبؿُئ هلک امے ًب هیبم ئنک۔

 اػثی فًؼ:۔

ایُہي تو ثبثو ًب اػة توى میبلی چٌکی آى ئنک ولے ہـاتن ثینت مبل رتب رتب ثٌؼعبًہ  

ؿبتے هؼام  تیٹی ثٌؼی ئل تو اوڑے تیٌب وعت ِئ ػھکہ تٌٌگ کي ہوو میبمی روه وروفٍ

موگو کٌٌگ کي ىبػـی ًبپلوِئ ػوئی کـے یؼٌی ثبثو ًب ىبػـی ٹی هوهی و وٓي ػومتی ًب 

ؿًگ اوًب میبمی مغتی موؿی و ثینت مبل ریل آتیٹی ؿہٌگ اًگ آى پؼ ثل یؼٌی ىبػـی 

اوًب میبمی مغتی وڈکھیب گـی ًب کھٹیب ئل۔ اوػے ىبػـی ثھبف ػومت ئل ىبػـی ًب 

ػـی اًنبى ًب ؽہي ًب ثٌؼىبتے پـؿک و اوكتیٹی صوٍلہ و ٍجـ ثبؿوٹ ػا پبئک کہ ىب

 رؼورہؼ ًب روفٍ وػی کیک و ىؼوؿ كکـِئ ثھلوكبئؼٍ اك ایتک۔

اوًب امہ ىؼـی هزووػہ اك ہـا ػجؼالوبػؿ ىبہواًی آى ُگن هل اوػے ریل ٹی ًوىتہ  

بپ ء ٹی چھ1996‘‘ ىق گـوک’’کـیُنل اوکبى ُگڈ چل مبل آى پؼ اوًب ىیئـی هزووػہ 

هل ہـا امہ هوهی ُئ تبؿیظ مے ًبهٌظوم ثؼل ِئ ثبثو ًب ىبػـی ٹی هوهی وٓي ػومتی ًب فی 

آ فیبت تورہ تٌٌگبًے ػا عبٓـاى کہ هوم تیٌب هٌَت و صیخیت ِئ ػؿمت کے و تیٌب هوهی 

  ىٌبعت ِئ هٌیلے۔

 ء ٹی ىبئغ1953ًبپٌٹ ‘‘ ہوبؿا کبؿواى’’ػاکبى ثیؼك ثلوچ تبؿیظ ًب فی آ اوًب کتبة  

 هل۔

 ٍضبكتی فًؼ:۔

اگہ ربگہ اك ظبلن ًب ظلن صؼ آى گؼؿیٌگے تو اوڑے میبمی ىؼوؿ وػیک و میبمی  

موچ كکـ ِئ هوًی ػًٌگ و الل ٹی تبالى کٌٌگ کي پلیٹ كبؿم امے ًب ُگـد هـیک۔ ہٌؼى ثبثو 

ػجؼالـصوي کـػ اػثی تؼولؼاؿی و میبمی موچ ِئ موگو تغٌگ کي ٍضبكتی میبلی ِئ ہتیکو 

ء آى پبًقػٍ ػے ئی ُئ ؿمبلہ اك کيٌگ ًب ثٌبء 1957ًب پٌٹ  ‘‘ ًوائے ثوالى’’ کٌٌگ کي

ء ٹی اوًب کقیت آى ُگڈ 2005کـے۔ هٌہ مبل آى پؼ صکوهت ػاًب ِئ ڈکلیـیيي ِئ ثٌؼ کـے ہـا 



امہ واؿك ولؼا ىیٌک هٌٌگ ِئ ىـوع کـیٌے اهیت ِئ کہ ًوائے ثوالى ثبثو ػجؼالـصوي کـػ 

تـمہ ثـرب ملوِئ۔ ًب هـثبًی ِئ هؼام یبت  

ء ٹی ػا ػًیبِئ یلہ کـے۔2003اکتوثـ  9ػوـًبگڈیکو ػے تیٹی او ثیوبؿ هل و ػیـمیـ    

 ‘‘ىق گـوک’’

ء ٹی چھبپ 1996ىق گـوک ثبثو ػجؼالـصوي کـػ ًب ىیئـی کتبة ًبِپٌِئ ہـا اگنت  

 هل۔ ہٌؼى کتبة عوارہ ىق گـوک ِئ چل مبل آى پؼ چھبپ کٌٌگ ًب ثبؿوٹ ًوىتہ کیک کہ

ء امکبى ًب ػوؿ ریل آتیٹی گؼؿیٌگب تو یکئی ِئ عتن کٌٌگ کي و 1976ء آى تب  1958ہـاتن 

هوهی موچ ِئ تبالى کٌٌگ کي ىبػـی آى موا پیي ہچ الّو۔ ػُى تو ىق گـوک آى هہبلو کتبة 

امے ًب ًوىت آک ػجؼالوبػؿ ىبہواًی آى ُگن هُنـ۔ہـا ہوو کتبة ِئ چھبپ کٌٌگ ًب عبٓـاى 

تبة چھپبئی آى ُهنت گوئٌگب۔ گڑا ػاکبى پؼ و ہوو ػوؿًب گڑاك ىبػـی تے هچ ػؿیُنل ولے ک

ًب پي اٹ چھبپ کٌٌگب۔‘‘ ىق گـوک’’کـمہ   

کتبة هنہ ثيظ آٹے ہـاًب اِؿا ثيظ آ ىبػـی و امہ ثيظ اك کتبة عوارہ و کتبة ًب  

م ًب فی آ تجَـٍ ؿبک ُئ۔ ىق گـوک هوهی ُئ تبؿیظ امے ًب هٌظوم ثؼل ِئ ہـاٹی تیٌب هو

ہیـو تے ًبفیلٌگبًے ػًُکہ کتبة ًب اًتنبة ِئ ثلوچنتبى ًب هنلش رؼورہؼ ًب پغتہ کبؿا رـًیل 

( مبل ًب ػوـ امکبى ہن هوهی 90ًواة ًوؿوف عبى فؿکقئی ًب پٌٹ کـیٌے ہـا ًوػ )

 رؼورہؼے هنتی ػؿے۔

 ‘هَیؼٍ‘ کتبة ٹی هچب چل و ػو مـصبل آتیب ىیئـ ًوىتہ کٌٌگبًے ہـاكک ىیئـ آىوة 

ًب ‘‘ رؼیؼ ثـاہوئی ىبػـی ًب مـعیل’’و هنؤ ًب وڑاٹ اؿیـ۔ ہٌؼى ىق گـوک آ ‘ هخٌوی

مـصبل تو پـوكینـ ػجؼہللا ربى روبلؼیٌی ثبثو ػجؼالـصوي کـػ ًب چٌکی آى تبثھلٌی امکبى و 

اػة و ٍضبكت آ رتب رتب هلن ہـكیٌے۔ ‘ میبمت‘ فًؼ ًب ثھبف آ ثيظ آتیبں ػًُکہ ٓبلت ػلوی

کہ ػا تجَـٍ ىق گـوک آى هہبلو ًوىتہ کٌٌگبًے۔ ہٌؼى لگ اِک  

پـوكینـ ػجؼہللا ربى ثبثو ػجؼالـصوي ِئ اولیکو ثلوچ هوؿط و رؼیؼ ثـاہوئی ىبػـی ًب  

مـعیل پبؿیٌے و تیٌب میبمی موچ تغوکب مٌگت آتب ثبؿوٹ ػ اپبئک ہـاكک امہ مٹڈی مـکل 

یٌب روفٍ و عیبل آتب ػؿىبًی ِئ ئنے آ کہ لٹ عبًہ ًبپٌٹ چبئٌگب کہ اوڑے اواؿ هُنـٍ و ت

ًٌب هوَؼ میبمی ىؼوؿ ًب وػیلٌگ آى ثیؼك ’’کـیـٍ او لٹ عبًہ ًب هوَؼ ِئ ػا وڑ پبئک کہ 

و اػة و ىبػـی ٹی فثبى تے ُهنتی ػًٌگ ئنکہ‘ حوبكت‘ تیٌب تبؿیظ ‘‘ 

مـصبل ًب پٌٹ ىق گـوک وػجؼالـصوي کـػ ًب فًؼًب ثبؿوٹ ’’ہٌؼى اهیـالولک هیٌگل  

ء آى ىبػـی کـیٌے ولے چل مبل آى 1954ىتہ کـیٌے کہ ثبثو ػجؼالـصوي کـػ تو ػاوڑ ًو

پؼ اوًب کتبة چھبپ هٌٌگ ًب موة آک ػاػو کہ ثـاہوئی فثبى ٹی ًوىتہ کـوکو ثٌؼؽ اؿے 



ولے عواًوکو ثٌؼؽ اف۔ اهیـالولک هیٌگل ثبثوػجؼالـصوي کـػ ًب ًقػٹی ىبػـی و اػة ِئ 

و هغلوم ًب ػوػ ؿثیؼگ و اصنبك و ىؼوؿ ػؿىبى کٌٌگ ًب  صني وفیجبئی توى اواؿ تیٌب هوم

 امہ ثھلو ومیلہ اك پبؿیٌے۔

ىق گـوک ًب مـصبل ًب ثھال ثيظ اوًب رٌؼًب ؿاد ِئ اوًب ىبػـی مبػٍ فثبى اٹ ہوو  

ػوؿ و وعت ًب ؿاد ومیبمی آویل وڈک آتوى تلوک عٌِگک۔ثبثو ًب ىبػـی ٹی الل عواؿ 

ثو ػجؼالـصوي کـػ وعتل کہ ىبػـی ٹی ىؼوؿی کوىنت ِئ وفاؿ ًيبى تٌٌگبًے ہٌؼى کہ ثب

ىـوع کـے تو او وعت آ هوهی تضـیک آتوى اواؿ تـهی پنٌؼ ىبػـی ًب ؿواد ثـٍـیـ 

 ہٌؼومتبى ٹی ؿواد ہلکُنل۔ػا هؼلوم هـیک کہ او ہن ػاڑاى گواچی ئل۔

اواؿ ًب مـصبل آ ػُى ًوىتہ کـیٌے کہ ای و ثبثو ‘‘ مٌگت’’پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی  

ٹی 55-1954پٌی آ ؿمبلہ ٹی ‘‘ هؼلن’’ىبػـی ِئ ثٌبء کـیي و ًٌب ىیئـ آک اولیکو واؿ 

 چھبپ هُنـ۔

ہٌؼى هوهی ىبػـی ًب ثبثت ػا وڑ ًوىتہ کـیٌے کہ ًٌب مٌگت آک هوم پـمت و وٓي  

روہوؿیت عواٍ او تـهی پنٌؼ ئُنـ تو تـهی پنٌؼ او هوهی ىبػـی ہٌؼا ػوؿاى ىـوع ‘ػومت

وئی اػة ٹی ػواهی اػة ًب کنـ ہٌؼاکبى هلٌگ اِک۔هل او ثـاہ  

ًب مـصبل آ تیٌب ىبػـی ًب ثٌبء ًب ثبؿوٹ ػا پبئک ‘‘ صـف اول’’کتبة ًب عوارہ تیٌٹ  

امکبى او ثھبف ا ریل آتیٹی ثینت مبل ثٌؼ هل تو ہوو ػوؿاى 1976ء آى تب 1958کہ ہـاتن 

ًب پلوِئ ہلُکٹ۔ اًتئے کہ  تٌیبئی آى ثچٌگ کي و هوهی موچ ء ِ موگو تغٌگ کي ىبػـی

ٍجـ و رؼورہؼ ًب روفٍ وػی ‘ ىبػـی اًنبى ًب ؽہي ًب ثٌؼىبتے پـؿک او كتیٹی صوٍلہ

کیک ىؼوؿ كکـ ِئ ثھلو كبئؼٍ اك ؿمیلک۔ ثبثو تیٌب ىبػـی ًب مـصبل آتب ثبؿوٹ ػا ًوىتہ 

وم تیٌب کیک کہ ًي تیٌب ىبػـی ٹی هوهی وٓي ػومتی ًب فی آ فیبت تورہ تُني تبًکہ ًٌب ه

 هٌَت و صیخیت ِئ ػؿمت کے و تیٌب هوهی ىٌبعت ِئ هٌلے۔

ىق گـوک ٹی چل و ػو رتب رتبؿب مـصبل آتیب ىیئـ ًوىتہ کٌٌگبًے اوًب مـصبل آک  

ثے وك و هضکوم آ الُل ِئ۔ ہٌؼى ىبػـ تیٌب رٌؼًب ‘ؿاد آى ہلوک مـصبل آتب کـػاؿ آک ؿـیت

ئـی ػؿوىن تُنٌے اوكک ؿاد آى وعت اك فاتی تزـثہ و ؿاد ٹی هـوکب ىیلی ثڑفی تے ىی

امت ایکین تو وعتل الُل آى ثھلو اهیت و ہڈکب ئل تِغـٍ کہ ایٌو ہن ًٌب هوم تو فًؼٍ ِئ هگـ 

عبچبًے ولے ػا عجـ اف کہ او ہـ اوعت ثو هـو و تیٌب آعـیکو رٌگ ِئ کھٹو او الل آى 

 امہ ثھلو اهیت اك تغبًے ػًُکہ

تہ تاله ِئ رواہـ ًب کـ ِهو تیبى  

 ًوا عبعـك ثو هـے ہِل تیبى تہ



ثبثو ػجؼالـصوي کـػ ظبلن و فوؿاک ِئ فوؿاٹ علٌگ ًب پبئک اًتئے کہ تیٌب صن و  

هلک ًب ؿکھ ًب ہـکل ِئ صن اؿے اگہ تیٌب صن ِئ عوًؼی کٌٌگ کي رٌگ کـوئی تّوب تو 

مغت  کـ۔او ثھبف ُهـ ہُـوک ُئ ىبػـ امے یؼٌی او پبئک کہ هوم وڈؿبؿ ِئ آرو هٌٌگ کي

وهيکل ُئ رٌگ امے كتش کـوئی ِئ۔ ثبثو ًب ہٌؼا گوبى ایٌو پک و مچ ِئ ایٌو اگہ ہُـى تو 

ػىوي ًٌب ڈؿبؿ ِئ ہـ کٌڈاى کوفٍ کـیٌے و ػا ربگہ ًب الل ِئ هؼام هضکوم تغٌگ ًب ہـ 

 کوىنت هٌٌگے۔

ىبػـ صنبك هـیک او ہـ صبلت رٌگ ًب پٌت ىوى کپک ثلکہ تیٌب ؿکھ و چیٹ کي  

ًب گچیٌی تے ہن ‘‘ اهي’’ہـوئی هـیک ہٌؼى ثبثو ػجؼالـصوي کـػ ًب ىبػـی ٹی  ہـگبم ئِ 

 ػؿىبى کٌٌگبًے کہ اهي ًب ػًیب هؼام اًنبى کي مـموثی ًب کلہو ہتیک ػًُکہ

 اهي اهبى ًب ػًیب

 گچیي اًنبى ًب ػًیب

 او ػًیب ىبػ آثبػے

 اوڑے اًنبى آفاػے

 ثہ ًی اًنبًے امہ رب کـ

 وٓي ًب ىبًے امہ رب کـ

 کہ رٌگبى توثہ گبؿی کـ

 وٓي تو ػومت ػاؿی کـ

ًب مـصبل آ هَیؼٍ اك ًوىتہ کـیٌے ‘‘ هال هقاؿ ثٌگلقئی’’ثبثو ػجؼالـصوي کـػ  

ہـاٹی اوًب ػلیـی وہوت ًب متبئے کٌٌگبًے کہ اوًہ مـػاؿ آتیبى علیل ًہ صبکن آتیبى او امہ 

ہـاتن کہ ثلوچ مـػاؿآک  تبؿیظ ًب ثؼتـیي ُئ واهؼہ اك هؼام ىیئـی ػؿوىن ٹی موگو کـے

اًگـیق ًب صکن آ اوًب ثھگی ِئ مجی ٹیيي امکبى چکبؿ تو هال هقاؿ اوتب لـوؿی ِئ هلوجٌؼ 

 کـے ہـاڑا ثبثو ػجؼالـصوي کـػ اوػے لکھ آكـیي ػاوڑ پبئک

 آكـیي ٍؼآكـیي ُهال هقاؿ

 ثو کـے وؿًبتے ًب ہکل تواؿ

 ىوؿو ؿوؿب هل ثلوچنتبى ٹی 

بى ٹیعبعـك پیؼا کـیل ًی ر   



 هُنو صیـاى پیيہ وؿ مـػاؿ هیـ

 هیڈم آتب ٍبصجبتب چوچہ گیـ

 تیٌے پبؿیـ اؿیي ًي ُهٹ میبل 

 او کـیـ ثھگی ًب چھکٌگ تو کوبل 

 ػقت اوكتب کبٹوبى ہوپے ہٌِب

 ؿیـتے تیٌب کـیُنـ او ثہب

 چھکٌگ آى ثھگی ًب عیـثغو تِل رواة 

 اًوالة واًوالة و اًوالة 

 گل عبى ًَیـ

 

ـ  ثـاہوئی و ثلوچی ًب امہ گچیٌو ىبػـ امے آى ثیؼك تبؿیغؼاى اك ہن گل عبى   ًَی

ہن چھبپ هنوًے ػاکبى ثیؼك گیيتـی ىبػـی تہ ‘‘ تبؿیظ ثلوچنتبى’’ئل۔ اوًب اؿػو ٹی 

هيہؼ ًب ’’ثلوچی ٹی چھبپ هنوًے ثـاہوئی فثبى ٹی چڑٍ اوًب ہٌؼا ؿفهیہ ػامتبًِئ ہـا کہ 

کتبة ٹی گل عبى ًَیـ تیٌٹ ًوىتہ کیک کہ کٌب عیبل اك  ًب پي اٹ چبہٌگک۔ ػا‘‘ رٌگ ًبهہ

کہ هچب تبؿیظ ثلوچنتبى ِئ كـػومی ًب ىبہٌبهہ ًب وڑ اٹ ًظن ٹی ًوىتہ کیو ولے ػا اؿاػٍ 

ء ِیلہ کـیٹ ہٌؼى ثـاہوئی فثبى ٹی ًوىتہ کٌٌگ ِئ ہن االٹ ػاًب موة اًت ِئ؟ ػا ثبثت گل 

ہبًے۔ ولے هيہؼ ًب رٌگ ًبهہ ًب گڈیکو عبى ًَیـ گڑاك ًوىتہ کٌٌگ آى ثيغٌؼاؿی عوا

ًب مـ صبل ًب فی آٹے اوڑے هٌہ ٹھپو ػا ثبثت ‘‘ ثیبى ٹی ہٌوکب و ثـوکب ػے تب’’ًظن ہـا کہ 

 ػى ًوىتہ کیک۔

 ثـاہوئی ًب فثبى اٹ عبؿػاؿا  

 کـیٹ ػا چٌؼ ثیتٹ ای گقاؿا  

 هلن اؿكٌگ ثـاہوئی فثبى اٹ  

 اؿے ہلی ػػیلٌگ آموبى اٹ  

کہ لوڑاى ثبؿ کیک گڑػتغیل گـ     

 هگـ لوفاتہ هوًب ثل هـیک مڑػ  



گل عبى ًَیـ ًب ثـاہوئی فثبى اٹ ًوىتہ ؿبى ثيغٌؼاؿی ًب موة ثـاہوئی فثبى ًب  

لوف آتب کجیٌی عٌٌگک اهـ کہ ػا ویل ِئ تیٌٹ ًوىتہ کیک۔ اًتئے کہ امہ گچیٌو عیبل امے 

وف آتب گـد هـیک۔ىیئـی ػؿوىن تٌٌگ کي مبػٍ و فوت پہہ هـوک و گچیي آ ل   

 ’’ ٹی لوف آتب ثبثت ثبف آ ویل آک هوًب ثـیـٍ ولے ػاڑے ًٌب مـ ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ

ًب ہوو ًلل هْووى ِئ ػؿىبى کـوئی ِئ ہـا ػے گل ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’صبل ػا اف ثلکہ 

 عبى ًَیـ هخٌوی ٹی ُعالًے۔

 ًلل هْووى:۔

 ’’ ن اوؿبًنتبى ٹی اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب ہوو وعت پیو ثنوًے ہـات‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ

ہٌؼى ثلوچنتبى ٹی عبى اػظن هیـ ًَیـ عبى ‘ ثبػىبہی ئل۔ هيہؼ ٹی ػلی هـػاى ًب صکوـاًی

ًوؿی  ًب ػوؿ ثبؿی امک۔ هيہؼ ًب ثبػىبٍ کبثل ِئ تیٌب کوفٍ ٹی ہتٌگ عواہنکہ ػا ثبثت او 

ہٌؼى او چبؿهیکو واؿ  اوؿبًنتبى )کبثل( آ هنہ واؿ رلو کـے ولے ہـ واؿ ثے موثی عٌب۔

رلو کٌٌگ و کوفٍ کٌٌگ ًب اؿاػٍ کـینل ولے ایلو کٌڈآى اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب كود ہـا کہ هنہ 

واؿ ػىوي تو رٌگ کـینل تو اوًب كود پیي رٌگ کٌٌگ ًب مگ تغتویکہ ہٌؼا ثبثت اوكک 

عبى ًَیـ عبى ًوؿی  آى کوک عواہٌگ و هيہؼی توى رٌگ کٌٌگ کي هؼتی ًب چھٹی اك 

اہی کـے۔ؿ  

کوبهؼاؿ و لّوہ ریزب توى مالٍ و مود آى پؼ ‘ گڑا عبى ًَیـ عبى ًوؿی  تیٌب مـػاؿ 

چھٹی ًب ولؼی ءِ تل کہ ًي ہلتویکو ػے اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب کوک آ مـ هـوى ًیٹ آ ہٌؼى هل۔ 

و ًَیـ عبى ًوؿی ًب ىیـ فال آ لّوہ ہن ليکـ توى تُؼ اك۔ ًَیـ عبى ًوؿی  ثلوچی ليکـ 

ؿبًنتبى آ ؿمیٌگب۔ ػاڑے هیؼاى رٌگ ًب ؿػو ثٌؼ ِئ روڑ کٌٌگ و هوؿچہ کٌٌگ کي توى او

هچب ليکـ ِئ هنہ ہٌؼا ثيغب۔ امہ ًي ٹی هیؼاى رٌگ ٹی هچب هوؿچہ ؿبک ػا وڑ روڑ کٌٌگبؿ 

اولیکو ثيظ ًب کبؿین کھڈ عتٌگ ئل تو اؿٹویکو ًب ہوو هو تے هـ آ ػًٌگ ئل هنٹیکو ًب ہوو 

واؿ یب چھٹ تٌٌگ ئل تبًکہ کل ِئ موب توپک کہ کل هوؿچہ هو تے ڈؿبؿ ًب فی آ ہ

عتبًے۔ ہٌؼى ليکـ آى پٌچ ہقاؿ مالس ثٌؼ ُئ رٌگزو رتب کـے و ہـ ہقاؿ ثٌؼؽ ًب فی آ امہ 

کوبه روڑ کـے گڑا اوكتے ػا ؿؿبهٌگب کہ ًن هوؿچہ تب تہٹی هـیـے و ہـاتن پیؼل ليکـ کہ 

ػے پؼی ہتیک ہـاتن ًوے آى عڑک هنوؿ ػىوي ًب پبؿٍ ؿب کبہک گڑا رٌگ کـمہ کـمہ او

تو ًن هوؿچہ تیبى پیيي هـیـے و اوكتب هوبثلہ ِئ کیـے۔ ػیـ میـ ہـا وڑ کہ رٌگ ًب ؿػو ثٌؼ 

ئل ہوو وڑ هل گڑا هيہؼی تے ىکنت ؿمیٌگب و عبى ًَیـ عبى ًوؿی  تیٌب ثلوچی ليکـ 

اوؿبًنتبى اصوؼ ىبٍ اثؼالی توى مـموثی اٹ اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب ػؿثبؿ آ ہٌب۔ ػاکبى پؼ ىبٍ ِئ 

عبى ثلوچ ًب هٌت واؿی ِئ ہـكینہ اوًب لّوہ گوػی ِئ ىـف تٌٌگ کہ ىبلکوٹ )کوئٹہ( ًب 

 هیـی ِئ اوػے ُگؼ تل۔ واوؿبًنتبى اوکبى پؼ هيہؼی تب ىـ آى عالك هل۔



گل عبى ًَیـ ہٌؼى هچب ػامتبى ِئ هخٌوی ًب ػؿوىن تـمہ هؼام موگو کـیٌے و  

ثـاہوئی اػة اٹ تیٌب وڑ ًب کل آى ًویکل آ کتبة ِئ کہ ہـاٹی عبى ثلوچ ‘‘ ہهيہؼًب رٌگ ًبه’’

ثہبػؿی و ہونبیہ تب کوک کٌٌگ ًب هچب ػامتبى ىیئـی ًوىت اٹ موگوئِ ‘ ًب ػلیـی  

 

  ‘‘هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’

 ’’ عبى اػظن هیـ ًَیـ عبى ًوؿی ًب ػلیـی  و اصوؼ ىبٍ اثؼالی ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ

ب کوک کي اوًب عوامت آ هيہؼی تے ىکنت تٌٌگ ًب ػامتبى ِئ ہـا ػے ىبٍ اوؿبًنتبى ً

ء ٹی 1981هخٌوی ًب وڑ اٹ گل عبى ًَیـ ىیئـی ػؿوىن تنوًے۔ ػا کتبة اولیکو واؿ 

 چھبپ هل۔

کتبة ًب پیو لوف ٹی ؿالم صیؼؿ صنـت  کتبة ًب هوَؼ کتبة عوارہ ًب ثبثت اٹ ًوىتہ  

ىبػـ ًب صیخیت اٹ تبؿیغؼاى ًب صیخیت اٹ عؾهت  کـیٌے کہ گل عبى ًَیـ ًب ثلوچنتبى ٹی

 آک کل آ پبه ُئ۔

ًب مـ صبل تو ًوىتہ ‘‘ ہیتل اؿٹ’’ًب ثبثت اٹ ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’گل عبى ًَیـ  

ػا امہ ؿفهیہ ُئ ػامتبى ئنے و ہوو فهبًہ ًب تبؿیغی ُئ ػامتبى ئنے ہـاتن اصوؼ ’’کیک کہ 

ى ًوؿی ثلوچنتبى ًب عبى امک۔ و عبى ًَیـ عبى ىبٍ اثؼالی اوؿبًنتبى ًب و عبى ًَیـ عب

 ًوؿی و ىبٍ اوؿبًنتبى ًب عوامت آ  اوًب هؼت کي امہ ثلوچی ُئ   ليکـ امے توى ہٌب۔

گل عبى ًَیـ تیٌب ىبػـی ًب ثبؿوٹ ًوىتہ کیک کہ ہـاتن ای پٌچ هیکو روبػت ٹی  

‘‘ ثٹے عبى’’پیـو  ًب ػامتبى ِئ امہ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’عواًبٹہ تو ىبػـی کـیٹ ولے 

پٌی ُئ ثٌؼؽ امے آى ثٌگٹ ہـا کہ تیٌب ػوـ ِئ هالت ًب هیـی ٹی عبى آتب عؾهت ٹی 

تؼیلینل۔و گڈیکو ػوـ ٹی عبى هیـ هضووػ عبى آى امت تہ عـاة هل گڑا ثٹے عبى هالت 

 ِئ ااِل و ًوىکی آ ثل ہـاًب رٌؼ ًوىکی ًب هیٌگل اك ئنک۔

 ’’ خٌوی ئنے ہـا کہ ثینت و ىو مـصبل آ تبالى ِئ۔ ؿفهیہ ء ُ  ه‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ

و ػاٹی اول آى اعیـ امکبى هچب ػامتبى موگو کٌٌگبًے۔ کہ اهـ اصوؼ ىبٍ اثؼالی کوک کي 

هيہؼی توى رٌگ کیک و ‘ عبى ثلوچ ِئ چھٹی ًوىتہ کیک و عبى ثلوچ تیٌب ليکـ توى ثـیک

ی و تیٌب هبؿ ًَیـ عبى ًوؿی مـموة ہڑمیٌگک ػاکبى ثیؼك عبى اػظن ًب لّوہ گوػی ًب ػلیـ

ِئ ػلیـی اٹ رٌگ کٌٌگ ًب ثبؿوٹ پٌت و ىوى کٌٌگبًے و ػا ؿفهیہ هخٌوی آى ثلوچی 

ؿوایت آتب ػؿىبًی هـیک کہ ثلوچ ہـ وعت ػلیـی اٹ فًؼ ِئ تؼیلیٌے و لـوؿی و ًب هڑػی ًب 

ٌے فًؼاى هوت ِئ ػومت تغک اگہ او کنکٌے تو ػلیـی و ثہبػؿی اٹ هیؼاى ًب فی آ کنک

هیؼاى رٌگ آى ثے موة هٌٌگ ِئ تیٌکي هؼیبؿ اك مـ پنٌؼ هـیک۔ ہٌؼى رٌگ ًبهہ ٹی 



ًَیـعبى ًوؿی ًب رٌگی وڑ و ڈول آتے رواى وڑ اٹ پہہ هٌٌگ و رٌگی هیؼاى ِئ ػىوي تیب 

کٹلٌگ ًب ثبؿوٹ چبہٌؼاؿی هـیک کہ امہ ثھلو ليکـ اك ہـاٹی ہقاؿ ثٌؼؽ آک اواؿ ُئ ػاكتے 

ب ُکٌٌگ عبچٌگ ًب ثٌؼ و ثنت اهـ کٌٌگ ِئ ػاکبى ثیؼك ػا ؿفهیہ اهـ رٌگ تٌٌگے ػاكت

ػامتبى ػا گڑا ِئ ػؿىبى کیک کہ امہ ثھلو ثٌؼؽ اك تیٌب ىیلکو ثٌؼؽ آتوى اهـ فًؼ گؼؿیلک 

اوكتوى اهـ مٌگتی کیک و اعل کہ ہوو ثٌؼؽ ثھلي هـے و تیٌب ىیلکو ثٌؼؽ آتوى ہـا کہ وفیـ 

گڑا امے ثٌب کٌٌگ آى هنت اوتب امت عواہی و مالٍ و ‘ هـے یب اكنـ یب ًوکـ چبکـ و هے

مود آتے ہلٌگ اک یؼٌی فوؿ ًب فی آ ہچو کبؿین ئل کٌٌگپک کہ ًَیـ عبى ًوؿی عبى 

ثلوچ ئنک ولے ہـاتن اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب هبٍؼ اوڑاى کوک ًب عوامت گبؿ هل تو اوؿبًنتبى 

‘ تیٌب هچب ثٌؼؿبتیبى ػًکہ مـػاؿآ ہٌٌِگ ًب كیَلہ ِئ عبى ًَیـ عبى ًوؿی تیٌٹ کتو ثلکہ 

هے کل آى ہـكے و گڈیکو كیَلہ ِئ تیٌب لّوہ ًب ہـكٌگ و مالٍ و مود ‘ ًوکـ‘ اكنـ‘ وفیـ

 اٹ کـے۔

ہٌؼى هچب کتبة ًب هَہ امہ ِؿػو ثٌؼ میٹی ُعلوکے هچب مـصبل آک امہ ایلوتوى فًزیـ  

جبؿ علوکو۔ ؿفهیہ هخٌوی ًب ًب کڑی آًجبؿ تلوکو و ہـ مـصبل ًب ٹھپوک امہ ایلوتوى عواؿ آً

فثبى مبػٍ و فوت پہہ هـوکے ہٌؼى ربگہ ربگہ ؿواًی و وفى ًب عبتـاى لوف آتے ًیوہ یب 

 گٔوًڈ ًوىتہ کٌٌگبًے ػًکہ

اَُهي کیل‘ اًتل او پبؿٍ ًی ثبوٍ    

ِئ ہوو وڑ ًب ہٌؼا ًوىتہ کٌٌگبًے ہٌؼى‘‘ اَُهي’’ػا هَـٍ ٹی   

 چٌؼا ًـیبًک ثے عوارہ ػواًو  

کي ًوىتہ اؿیـ۔ ہٌؼى ػاکبى ثیؼك ‘‘ ػػیٌگبًو’’چٌؼی و ػواًو ‘ چٌؼ’’َـػہ ٹی ػا ه 

ىبػـ مـصبل امے ًب ثٌب کٌٌگ کي ربگہ ربگہ ہٌؼوًو لوف یب هَـػہ اینٌے ہـاتب ػامتبى تو 

ہچو تؼلوؼاؿی اك روڑ هلک ثلکہ مـصبل ِئ فیجؼاؿ کٌٌگ ًب عبتـاى ػى کٌٌگبًے و ہـاًب 

هبؿی ًب ہوه ِئ ػامتبى ًب پبؿٍ ؿب کٌٌگ و هبؿی ِئ ػامتبى ٹی  امہ پیي هوَؼ اك هـیک کہ

  گن کٌٌگ ہن اؿے ػًکہ

 ثـک مبهی ہتہ هزلل ٹی ربم ئِ   1-

 ثٌِي ًي ثبػىبٍ تب کالم ئِ   

ثٌک ػاڑے ًَیضت‘ ثـک مبهی  2-  

 کـیٌو هنتٌبک ػا ڈول وٍیت  

ثـک کیي تب توبهی‘ ثـک مبهی  3-  



مالهیہلیي وؿًب تہ کالى هوًب     

 ثـک مبهی کہ ایٌو ئے تیبؿی  4-

 تیبؿی رٌگ ًب ِئ ثبف عواؿی  

ثـک پُـ کـًی ربهے‘ ثـک مبهی  5-  

 هيہؼًب رٌگ ًب هَہ توبم ئِ   

  یب

 ثـک ایلن کہ کبى گوػی ًب هوًب  

 ثٌِي ہیتبتے ًي ثی ثی ًب تیٌب  

ہ ػامتبى ًب فی آ احـ و پیي ہٌؼا وڑ ًب ٹھپو اؿیـ ہـاكتیٹی ہٌؼوًو هَـػہ اؿیـ کہ ہـاتب هؼٌ

  کپک ولے مـصبل ِئ گٌڈًگ و عواًوکب ِئ مـ پٌؼ کٌٌگ کي ػى کٌٌگبًے۔

هچب کتبة ػًکہ امہ هخٌوی امے ًب گـد هـیک امہ ثضـ ٹی ًوىتہ ِئ ہـاًب اؿکبًک  

 ػاػو

 ‘‘هلبػیلي هلبػیلي كؼولي’’

هخٌوی ٹی  ولے مـصبل و عیبل آتب گچیي و لوف آتب مہی ہٌؼا تغٌگ آى ثیؼك هچے ثبف 

  كي ًب ثبثت گھٹی )کوی( عٌٌگک کہ وعت وعتل وفى عیبل ػاؿی کٌٌگتٌے ػًکہ

 هيہؼی تے ًٌب ثیغی عجـ هق  

 عیبل کیـ اوكک کہ هیؼاى ٹی کل اف  

اگہ ػاًب وفى ِئ ثـیجـ تغوئی هـومل تو ػى هنکہ‘ ہـا ثضـ ٹی اكک  

 ًٌب تو هيہؼی تے ہچ عجـ هق  

فہـؿ او تو کہ هیؼاى آ کنل ا    

  فؿهیہ هخٌوی

هخٌوی ىبػـی ثلضبظ ھبٹی ًب امہ پٌی ُئ وڑ ئنے ػا كبؿمی اػة آى ثـاہوئی اػة ٹی  

ًوىتہ کـیٌے اوکبى پؼ گل عبى ‘‘ ثلّو’’ہـاػے‘‘ هبٍ گل’’اوڑػٍ هنوًے ثـاہوئی اػة ٹی 

 هخٌوی ًب پڑ آ ثھال کبؿین ِئ ایہي تو ہـ ىبػـ هخٌوی ًب وڑ و‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’ًَیـ ًب 



ڈول آ گڑا ًہ گڑاك ًظن ًوىتہ کـیٌے ولے اگہ امہ پوؿا ُئ هخٌوی امے ًب فکـ ِئ کیي تو 

ػا گھٹی ِئ پوؿو کیک۔‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’رؼیؼ ىبػـی ٹی   

 ’’ ثـاہوئی پومکٌب ىبػـی ٹی هخٌوی ًب گچیي آ وڑک ِئ ہـاٹی ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ

ٹی ثینت و ىو مـ صبل آ رتب ‘‘ ًبهہ هيہؼًب رٌگ’’هخٌوی ًب هچب گـد آک عٌٌگـٍ هخٌوی 

رتب ًظن آک ًوىتہ ُئ ػا هخٌوی عبى اػظن ًَیـ عبى ًوؿی ًب ػلیـی و ىبٍ اكـبًنتبى اصوؼ 

ىبٍ اثؼالی ًب عوامت آ اوًب کوک کي ثلوچی ليکـ ِئ هيہؼ آ ػًٌگ و هيہؼی تے ىکنت 

 تـمہ ًَیـ عبى ًوؿی ًب ُموة اٹ پؼی ثٌٌگ ًب هچب اصوال موگو ِئ۔

ُئ ؿفهیہ ػامتبى ئنے او مـصبل آتب ثبثت عواؿ آًجبؿ ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’ٌوی هخ 

علٌگ ٹی ىبػـ گل عبى ًَیـ ًب كٌکبؿی ػیبى ِئ یؼٌی او هخٌوی ًب چل ِئ توؿًگ کي 

مـصبل آتے امہ ایلو توى ہٌؼى گٌڈاًے کہ هبؿی اولیکو مـصبل ِئ عواًٌگ آى پؼ اؿٹویکو ِئ 

ہـ مـ صبل ٹی ٹھپو تے ػا وڑ عالًے کہ هبؿی تیٌے ہوو  عواًٌگ آ ثے وك هـیک۔ ہٌؼى

ػوؿ ٹی عیبل کیک یؼٌی ہـاتن ًَیـ عبى ًوؿی تیٌب ليکـ ِئ پٌت ىوى کٌٌگ ِئ تو هبؿی 

تیٌے ہن ہوو ليکـ ٹی ملوک عیبل کیک ػا کل ىبػـ ًب كي ىبػـی آى ثلؼ هٌٌگ ًب موة آک 

مـ صبل ًب ٹھپو تب امہ ایلو توى میبلی  ُئ و هخٌوی ًب گـد آک ہن ہٌؼوًو کہ مـصبل آتب و ہـ

ًب فثبى ہن فوت مـ پٌؼ هـوک ِئ۔ ہٌؼى ػاٹی کڑػاؿ ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’گٌڈوک عٌٌگک و 

آتب امٹی و ًویکلی ًب ثبف عیبل تغٌگبًے یؼٌی اگہ امہ مـصبل میٹی امے کڑػاؿ امے ػلیـ 

 ًيبى تٌٌگک تو اؿٹویکو مـصبل ٹی ہن اوػے ػلیـ ًيبى تٌٌگک۔

ہٌؼى کہ امہ هخٌوی مے ًب گـد هـیک کہ اول مـ ٹی عؼاًب ٍلت و حٌبء کٌٌگ اِک  

ًب اول مـ ٹی عؼاًب وصؼاًیت ِئ ػؿىبى کٌٌگبًے ػًکہ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’ہٌؼا وڑ    

(i ىـوع کیوٍ پٌٹ ای یک تٌب ًب   صوؼ 

 کہ الئظ اكٹ ای اوًب حٌب ًب    

ِؔ  توبهی کبئٌبت ًب او عؼاء    

آموبى پبؿا حٌبءفهیي و      ِؔ  

  ہٌؼى صوؼ آى پؼ صْوؐؿ ًب ىبى و ىـف ٹی ػویؼت ًب پھل آتے ػا وڑ ىٌکی کٌٌگبًے 

(ii دمحم هَطلؐی عتن پیـوجـ   ًؼت 

 دمحم هَطلؐی  ىبكی هضيـ    

 دمحم هَطلؐی عتن ؿمبلت  



 دمحم هَطلؐی  ىبكی اهت  

(iiiهٌوجت:۔  

ل تغٌگ اک یؼٌی ٍضبثہ کـاؓم یب ثقؿگ ہٌؼى کہ هخٌوی میٹی ًؼت آى پؼ هٌوجت ًب عیب 

ػا تنلنل ِئ موگو تغبًے ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’اولیبء تب ىبى ِئ ػؿىبى کٌٌگ اک ہٌؼا وڑ 

 ػًکہ

ِؔ  اهـ کپـٍ ای چبؿ آتب حٌبء     

 اهـ الیو ای یبؿ آتب متبئِ    

 ًجؐی ًب چبؿ یبؿاک ہن ولی ئُ  

ـؓ   و ػخوبىؓ ‘ اثوثک ـؓ ػلی ؓ ئُ ‘ ػو  

(iv ٍلت:۔ ثبػىبٍ ًب  

ہٌؼى کہ هخٌوی ًب هـکقی کڑػاؿ ًب ٍلت و حٌبء کٌٌگ و اوًب ػلیـی و ثہبػؿی ًب هخبل  

ٹی ہن ‘‘  هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’آتے تٌٌگ هخٌوی ًب چل و تنلنل ٹی ىوبؿ هـیـٍ ثلکل ہٌؼا وڑ 

هٌوجت آى پؼ ثبػىبٍ ًب ٍلت و حٌبء ػؿىبى کٌٌگ آًے۔ یؼٌی ػا ڈؿبؿ ًب فی آ ثلوچ آتب 

گیـ امے آى هٌٌگ ِئ و ثلوچ آک تیٌب ًٌگ و ًبهوك ًب ؿکھ و چیٹ کي تیٌب ربى ًب صکوـاًی 

هـثبًی آى ہن علپنہ ہٌؼى اگـ کل کوک و هؼت عواہے تو ثلوچ ًب ىبى ٹی اف کہ او اًکبؿ 

ٹی ػا چل ِئ ثـرب تغنہ ىبػـ ىبٍ ثلوچ آتب ػا وڑ ىـف ِئ ‘‘  هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’کے ػًکہ 

 ػؿىبى کیک

کی آى گڈ ؿوىٌبئیاؿے تبؿی    

 ثلوچبتب پؼا ثل ثبػىبہی  

 چل مبل ًینت و ًبثوػ هّنومي ًي  

 فوال ًب صؼ آ ثیغی ثّنومي ًي  

كـهبى ِئ ؿاہی‘ کـے ؿة ًب    

 هیـ اصوؼ یبؿ ًب ثل ثبػىبہی  

 ہٌؼى عبى ًَیـ عبى ًوؿی ًب ػوؿ ثبؿی وىبًِئ ػاوڑ ػؿىبى کٌٌگبًے۔

 ثیبًے ہـًی تیٌب ثبػىبٍ ًب  



عبِى ولی و اولیب ًب ًَیـ    

 کہ او ئل ثبػىبٍ اك کبهگبؿو  

 کہ اوئل پہلواى اك ًبهؼاؿو  

ػاکبى پؼ هخٌوی ًب هـکقی هْووى ًب ثٌبء هـیک کہ اوؿبًنتبى ًب ہوو وعت اًت صبل  

ئل اوًب ثبػىبٍ اصوؼ ىبٍ اثؼالی هيہؼی تیبى ربى عالك کٌٌگ کي ثلوچ عب ى آى کوک 

عبى ًوؿی اوًب کوک آ ؿواًہ هـیک و ہـا مـُموة  عواہک و ہٌؼى عبى ثلوچ ًَیـ

ہڑمیٌگک ػا ًیبهٹی اًت کہ واهؼہ ؿبک هـیـٍ ػا هچے هخٌوی ٹی موگو کٌٌگبًے  یؼٌی ًي 

هخٌوی ًب پڑا امہ ىبہکبؿ ‘‘  هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’ػا پبًٌگ کیٌہ کہ ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی 

 ئنے۔

 ًَیـ عبى ًوؿی ِئ لّوہ ًب پٌت ىوى

 

ٹی ہـا هنہ ثھال ثھال کڑػاؿ آتب فکـ کٌٌگبًے ہـاكتیبى ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’هخٌوی  

امہ کڑػاؿ اك عبى ًَیـ عبى ًوؿی ًب لّوہ گوػی ِئ کہ او هچب ػامتبى ٹی ًَیـ عبى ًوؿی 

ثلوچ ’’توى اواؿ عٌٌگک اوتیٌب هبؿ عبى ِئ ثلوچی ؿوایت آتب موگوی کي پٌت و پـهبى کـمہ 

ؿ ِئ اػا کیک۔ًب کڑػا‘‘ هوم ًب لّوہ  

یؼٌی ًَیـ عبى ًوؿی گڑاك کٌٌگ آى هنت تیٌب لوہ گوػی آى ّـوؿ ہـكیٌے و اوًب  

مالٍ و مود اٹ گبم ہـكیٌے ہٌؼى ہـاتن ًَیـ عبى اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب کوک آ ثلوچی ليکـ 

توى ؿواًہ هـیک تو اوًب لوہ ہن اوڑتوى تؼ هـیک هخٌوی ٹی ًَیـ عبى ًب لّوہ ًب ػلیـی و تیٌب 

بؿ ِئ پٌت و ًَیضت کـمہ اوػے امہ پبک ػاهي و ؿیـتی ُئ ًیبڑی اك ىبػـ ػا وڑ ًيبى ه

 ایتک ػًکہ

 ًَیـ عبى ًب امکہ لوہ هؼػگبؿ

 ٍالس تیي توى کـیـٍ لوہ و هبؿ

 ًٌب ثی ثی ِئ امک ػولل ػوًو

 ًٌب ًیبڑی توى عٌپیل ایٌو

 ًَیضت او ًَیـ عبى ِئ کـیکہ

 ٓـیوٹ ػیي ًب اوػے ػؿیکہ



ـ عبى ِئ امہ ػبػل و ػاًب و ػلیـ ُئ ثبػىبٍ اك روڑ کٌٌگ ٹی اوًب لّوہ ًب یؼٌی ًَی 

ثھلو ػو اك ئنک ػاکبى ثیؼك او ًَیـ عبى ِئ اوًب صکوـاًی ِئ چلیلٌگ ٹی ہـ گبم آ 

 ؿؿبهبًے ػًکہ ىبػـ پبئک

 ًَیـ عبًے ٹہلے ثبػىبٍ اك

 ػظین و كبتضہ اك ام اولیباك

اوؿبًنتبى ًب کوک ًب عوامت ًب چھٹی ِئ ًَیـ ہـاتن اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب هبٍؼ ىبٍ  

عبى ًوؿی آ ؿمیلک تو عبى ًَیـ عبى ًوؿی اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب کوک ِئ کٌٌگ کي تیٌب لوہ 

ىبػـ ػا وڑ ثیبى کیک  ًَیـ عبى ‘ آى هوکل ہلٌگ و اوًب ؿّب ِئ ہـكٌگ کي لّوہ ؿب کبئک

 لّوہ ِئ هبٍؼ ًب ثٌٌگ ًب ػا وڑ پبئک

ب هبٍؼکٌے آ ثنٌے اوؿبى ت  

 ای پبوٍ لّوہ ِئ اوًب هوبٍؼ

 هيہؼی تبى عالف عواؿٍ هؼت او

 ًٌے آى و هؼت عواؿٍ هـک پہہ

 اؿے ًب اًت عیبل لّوہ کٌے پب

 ٍالس ایتک کٌے ًی کنـ آ ىب

ہٌؼى لّوہ گوػی ًَیـ عبى  ِئ اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب ثبؿوٹ پبئک کہ اے وعت اك ئنک  

وًب هؼت ِئ کیي ػى پبئککہ او ًٌب هؼت ِئ کـینل و ػامہ ًي ہن ا  

 کـے اے وعت ًٌب اهؼاػے اثؼال

 کـے ثبف عـچ ًٌکي ػولت و هبل

 هؼت اوًب اؿے ًب فی آ كـّے

 اػا کـ تبًی ہٌؼى کینہ هـّے

 تیبؿ تیٌب کـک ًی ليکـ آتے

 وفیـ و اكنـ آتے ٹکـ آتے

 تیبؿ تیٌٹ هـک ًی ام کٌب هبؿ

 ثـوئے لوہ ًب ام ًے توى اواؿ



تیٌب هبؿ ِئ اصوؼ ىبٍ اثؼالی ًب کوک ِئ کٌٌگ تیٌب كـُ پبئک و ػا ًَیـ عبى ًب لّوہ  

كـُ ِئ پوؿا کٌٌگ ہٌؼًے ػًکہ هـُ ِئ پؼی تٌٌگ اِک ہٌؼى ًَیـ عبى ًب لّوہ تیٌٹ ام 

 ليکـ توى اواؿ هـیک۔

ہـاتن ًَیـ عبى ًوؿی تیٌب ليکـ ِئ تیبؿ کیک و اوؿبًنتبى ًب پبؿٍ ؿب ؿواًہ هـیک  

لّوہ ًب مالٍ ِئ ہـِكک ػًکہگڑا ػاکبى هنت تیٌب   

 پبؿے لوہ کٌے ؿعَتے ػامہ

اًتل کہ پبمہ‘ کٌے ًی فوت پب  

 تیبؿو ليکـاک کٌکي ہـوکو

 اهیـ و هیـ و مـػاؿاک ملوکو

 گڑا ًَیـ عبى ًب لوہ تیٌب هبؿ ِئ ولؼی تـمہ پبئک

 ًی کبمہ رٌگ کي اے امتٌب ثٌؼ

 اؿیٹ ػا مبػت ٹی عوه و عوؿمٌؼ

بوااؿے هڑػاتہ کبؿین رٌگ ث  

 کہ هڑػ رٌگ ٹی ِئ لٌگ ثبوا

هیؼاى رٌگ آ ملٌگ و ػىوي توى هوبثلہ کٌٌگ کي ػا وڑ ‘ ہٌؼى لوہ تیٌب هبؿ ِئ ہٌٌِگ 

 پٌت و ىوى کیک۔

 اًِک ثبوٍ ًی ہچ کپیل لـوؿی

 ًظـ ثق ػىوٌبتے ًب ًقوؿی

ػلیـ آ لّوہ تیٌب هبؿ ِئ مـ ُموة هٌٌگ اٹ ثٌٌگ ًب پبئک کہ اگہ ہٌٌِگ اُك تو اول ًی  

ىوي ِئ چھٹ کـ ثـ ًہ تو تیٌٹ ہویڑے ػلیـی اٹ رٌگ کـمہ کہیل۔ تو کٌب عٌک كغـ اٹ ػ

ًے آ                                       ثڑف هـیـ ًہ کہ هیؼاى آى ًـوك اگہ ػى کـیل تو کٌب پب

 ثيظ اكک ىبػـ ػا واهؼہ ء ِػا وڑ ثیبى کیک۔

 اول کیل ًی كتش ػىوي تے کل ئِ 

 ام اوكتب هبل و هڈی ِئ کل ئِ 

ـگڑا عوه ًبم ًی هوًب کٌب ث  



 ػى میبال  تیٹی ثڑف عٌتے کٌب کـ

 اؿٹوی الىے ًب ہتـیـ کٌے آ

 ثـیـ میبالک هبتن کي کٌے آ

 گڑا ای چبوٍ ًی هڑػی اٹ کنکل

 اے هڑػا ثبوٍ ًب ًی هبؿ اُك

ہٌؼى لّوہ تیٌب هبؿ ِئ پبئک اگہ ػا اِؿا ڈول آى ثیؼك پیي وڑ امیٹ ثنل تو کٌب صن آک  

 ًے آ ثيظ هلـوؿ ػًکہ

ا پیي ڈولٹ ثنلاگہ ػاكتیبى ِمو  

 یب ػىوي تے ًی تیٌب عیـے تنل

 گڑا صوبک کٌب ثبوا علیـ ًے

 رہبى فصوتبک کالک ہلیـ ًے

ہٌؼى لّوہ ًب پٌت و ىوى و هہـ ًب میغب ٹی ًَیـ عبى ًوؿی مـ ُموة هـیک ثـیک و  

 هؼام ثلوچی ػیہبڑ ٹی امہ ثہبػؿ و ػبػل ُئ عبى امے ًب پي ءِ تیٌکي موگو کیک۔

’’ ًب كٌی ربچ‘‘ ًبهہهيہؼًب رٌگ   

ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی ‘‘  هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’گل عبى ًَیـ ًب ًوىتوک هخٌوی  

امٹ اًگب هخبل ِئ کہ امہ ؿفهیہ ُئ ػامتبى امیٹی امے ػوؿ امے ًب هچب ػیہبڑ موگو ِئ عیبل 

و كکـ ًب ثبثت هخٌوی ٹی ہچو گھٹی اك اكک ہٌؼى اگہ كي ىبػـی عوڑتی اٹ  پٹي تو ربگہ 

گچیٌی و چل وػی ‘ ہ كي ىبػـی مجک عٌٌگک ػًکہ ہـاتن ىبػـ تیٌب هخٌوی ٹی رؼتربگ

کٌٌگ عواہک تو او تیٌب مـ صبل آتیٹی لوف آتب امہ رتب ئو و ػومت ثـوکو ِؿػو ثٌؼ اك تیٌبئی 

کیک ولے ثبف وعت لوف آتب فیبت و ثے ربگہ پبًٌگ ہوو مـصبل ًب هوَؼ ِئ ڈکک و ىبػـ 

هيہؼ ًب رٌگ ًبهہ ٹی ثبف آ ربگہ ىبػـ مـصبل ِئ گٌڈًگ کي للبظی ٹی توک یب هخٌوی 

 ہٌؼوًو ٹھپو اواؿ کـیٌے ہـاتب هـکقی هْووى یب ػامتبى توى ہچو میبلی اك هلک ػًکہ

 ثـک مبهی ہتہ هزلل ٹی ربهے

 ثٌیي ًي ثبػىبٍ تب کالهے

ثـک پُـ کـًی ربهے‘ ثـک مبهی  

 هيہؼًب رٌگ هَہ توبم ئِ 



 یب

ینہہلہ اے مبهیب اًتئے هغ  

 هگـ ایٌو ًب صبلتے عٌینہ

ػا وڑًب هَـػہ یب ٹھپو تیبى ىبػـ ًب ًقوؿیک پبه هـیـٍ کہ او مـ صبل آ ثٌٌگ کي  

هطبلؼہ و ‘ ػوًو لوف یب هَـػہ آتب کوک ِئ ہلیک ہـاكتب هؼٌہ ہچ هلک ػاڑاى ىبػـ ًب هيبہؼٍ

 مـصبل ءِ پہہ هٌٌگ ًب کن چبہٌؼاؿی هـیک۔

(iiهخٌوی ًب لہزہ:۔ 

آى پؼ هخٌوی ًب لہزہ ہـاػے پہہ هٌٌگ ٹی هچہ هيکل هـیک اًتئے کہ گل كي ىبػـی  

عبى ًَیـ ًوىکی آى هٌٌگ ًب موة تیٌب ًوىکوی لہزہ ِئ کپلیٌے و ػاٹی ثبف آ ربگہ ؿب 

ہٌؼوًو لوف ًوىتہ اؿیـ ہـاكک ًوىکیئی لہزہ ٹی تو تیٌب هؼٌہ ء ِایتـٍ ولے ایلو لہزہ ؿبتیٹی 

کٌٌگ هلک ػًکہ ػاكتبهؼٌہ ربگہ ربگہ مہی کئے  

 ’’ ًب تللع ‘‘ ای’’ًوىتہ کـیٌے ہـا ‘‘ ئی’’ًب ہٌؼ آ گل عبى ًَیـ تیٌب هخٌوی ٹی ‘‘ ای

ثـیک ‘‘ ا’’کن پبًٌگک و ػاًب ہٌؼ آ الق ‘‘ ٍ’’ِئ مہی اػا کپک ػاکبى ثیؼك ًوىکیئی لہزہ ٹی 

پبًٌگبًے‘‘ الق’’ًب ہٌؼ آ ‘‘ ٍ’’ہٌؼا وڑ هخٌوی ٹی ہن    

 ایلو لہزہ ؿبک  ػًکہ

ًکاِ   ہٌک  

 ہن  ام

 پبؿیـٍ  پبؿیـا

 ثـیـٍ  ثـیـا

 کیـٍ  کیـا

(iii هخٌوی ًب لکھوڑ:۔ 

ًب ‘‘ ے’’ػاکبى ثیؼك هخٌوی ٹی ًوىت ًب وڑ و ڈول ہن فؿك هيکل عٌٌگ اِک ػًکہ  

آى ًب ثلؼ هٌٌگ ‘‘ ئِ ’’ًب ہٌؼ آ امتؼوبل هنوًے ہٌؼى ىبػـ ‘‘ ئِ ’’لل امتؼوبل کٌٌگبًے ہـا 

ِئ وػیلیٌے ػًکہ‘‘ ے’’ًب گڈیکو صـف ٹی  آى و ػاًب ربگہ ؿب لوف  

 کالم ِئ ًب ہٌؼآ کالهے

 توبم ِئ ًبہٌؼ آ توبهے



 ػىت ِئ ًب ہٌؼا ػىتے

 ىوى ِئ ًب ہٌؼا ىوًے

ِئ فیبت آى فیبت کپلٌگبًے ہـاًب ہوو ربگہ ؿب گـد هتٌے ػًکہ‘‘ ء’’ػاکبى ثیؼك    

(i  گڑا عوه ًبم ًی هوًب ء کٌب ثـ 

(ii   کل هکبى تبء )و پیي پیيکـے تہبؿهہ هالت ًب ) 

ًوىتہ ِئ ہـا ثے هوَؼ ِئ و تللع ٹی ‘‘ ئِ ’’آى پؼ ‘‘ هوًب’’ػًکہ اولیکو هَـػہ ٹی  

ًوىتہ ؿبى وفى ہن پٌبًے۔‘‘ ئِ ’’ثلک و ػاًب   

ًوىتہ ِئ ہـا ثے كبئؼٍ ِئ و تللع ‘‘ ء’’آى پؼ ‘‘ هکبى تب’’ہٌؼى اؿٹویکو هَـػہ ٹی  

 ٹی ہن ثلک۔

(iv تب لوفاک:۔ هخٌوی ٹی ایلو فثبى  

ػًکہ ثے هوَؼ و ثے موة ًوىت میٹی پیي فثبى امے ًب لوف آتب ثٌٌگ ىبػـ ًب کن  

عواًٌگ و تیٌب لوفی هڈی آى ًب ثلؼی و امہ هؼٌہ کي امٹ آى فیبت لوف آتب هٌٌگ آى ہن ًب 

ثلؼی ًب ػؿىبًی هـیک ہٌؼا وڑ هخٌوی هيہؼ ًب رٌگ ًبهہ ٹی ہن ثبف آ ہٌؼا اؿػو و كبؿمی ًب 

ک ًوىتہ ُئ۔ ػاڑاى ػا ػؿىبى هـیک کہ امہ هؼٌہ کي ىبػـ توى امٹ آى فیبت پیي هٹ لوف آ

 یب ثؼل و لوف هتٌے ہـاًب موة آى ىبػـ ایلو فثبى تب لوف آتے ہینٌے ػًکہ

و ‘ هؼظن‘ كـربم‘ كـعٌؼٍ‘ ٓـیوہ‘ تؼثیـ‘ امتوجبل‘ ػًَگ‘ هيہوؿ‘ تنلین‘ ؿجبؿو گـػ 

وئی ٹی هلیک ولے ىبػـ اوكتے ایلو فثبى تیٹی پبؿیٌے۔پیي ہٌؼا وڑ ًب لوفاک ہـاكتب هٹ ثـاہ  

(v۔:)هخٌوی ًب ثضـ )وفى 

ػًکہ ىبػـی کي وفى و ثضـ آى ثلؼ هٌٌگ ثبیؼ هـیک اًتئے کہ ًظن و ًخـ ٹی كـم  

هيہؼًب ’’ئل تغک تو ہٌؼا وفى هـیک ہٌؼى هخٌوی امہ ثضـ میٹی ًوىتہ هـیک هخٌوی 

ہقد هضؾوف هنؼك ٹی ًوىتہ کٌٌگبًے ہـاًب ؿکي  ًب ثضـ ہن امٹ ِئ ہـا ثضـ‘‘  رٌگ ًبهہ

 آک ػاػو

 هلبػیلي هلبػیلي كؼولي

تیٌب ػامتبى و عیبل و كکـ ًب ثبثت امہ ىبہکبؿ امے ‘‘ هيہؼًب رٌگ ًبهہ’’هخٌوی  

ولے ہـاتن وفى ًب آػیٌک ٹی اًٌُگک تو ػا ٹی گڑاك گھٹی عٌٌگک یؼٌی ػا هخٌوی ربگہ ربگہ 

ـ ٹی وػّی کوی کٌٌگبًے ہـا ىبػـ ًب وفى ِئ چبہٌؼاؿی وفى ٹی اكک و وعت وعت اك ثض

  ٹی ًقوؿی تے ػؿىبى کیک ػًکہ



 ‘‘کبئے ایؼے کنـ تب ؿعَتے تب’’

ِئ ػا ثضـ ًب اولیکو ؿکي هلبػیلي آ ثـیجـ ثلک ‘‘ کبئے ایؼے’’ػا هَـػہ ًب اولیکو ؿکي کہ 

 یؼٌی

 هلب

 ػیلي

  کبئے

 ایؼے

هلب ًب وفى آ ثلک اگہ ‘‘ کبئے’’ثـیک ولے ًب وفى آ ‘‘ ػی لي’’تو ‘‘ ایؼے’’ػاڑے  

 کبئے ًب ہٌؼا ػا وڑ هـومل تو وفى ثـیجـ هنکہ

 ‘‘اوکبؿ ایؼے کنـ تب ؿعَتے تب’’

 ہٌؼا وڑ ًب چٌؼ وفى ًب گھٹی عٌٌگـٍ گڑاك ًووًہ کي ػاػو

 كؼولي هلبػیلي  هلبػیلي 

 هيہؼی تبى ًٌے تنل ؿہبئی

 ػىوي ًب ثبفی آى ثیغی علیپیل

بف رواًی اٹ ایؼلهہوبًی تل تہ ث  

 اعل تو و تلـًن هچ کیـے

 اؿیل ًی ہـ کہ ؽواللوبؿ ًب ًنالى

 ًٌب ثی ثی ئے امک ػولل ػوًو

 و ہٌؼا وڑ ًب پیي چٌؼی وڑک آک اؿیـ ہـاكک ثے وفى اؿیـ  

 

 خببر یبر

ثـاہوئی ىبػـی ٹی امہ گچیٌو پي امے ًب عوارہ ِئ۔ ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی   رجبؿ یبؿ 

‘ ثوگ ىوگ‘ رجبؿ یبؿ  آى ثیؼك ًب پوؿو عیبل کٌٌگک۔ ہـاتن ىبػـی ٹی َچلًب امہ ثيظ ئل 

  یب هنغـٍ و هلٌڈ ًب ہیت هـے تو اوڑے رجبؿ یبؿ  ًب فکـ ِئ کٌٌگ کي ػوی ثے وك هـیک۔



رجبؿ یبؿ  ثـاہوئی ثوگ ىوگ ىبػـی  ثوگی وؿًؼ یؼٌی پیـوڈی ِئ هؼام موگو کـمہ  

ب اػة یب هوم ًب ثے ثغتی ِئ کہ ػا وڑ اًگب ىبػـ ػاػے ڈؿبؿ آى آموبى آ مـ کـے۔ ولے ًٌ

 ًٌے آى فوت ؿعَت کـے۔

اگہ ثـاہوئی ىبػـی ٹی ثوگ ىوگ ىبػـی ػؿمتی ؿامتی هـیک تو او رجبؿ یبؿ  ًب  

رجبؿ یبؿ  ًب اولیکو ثوگ ىوگ ىیئـی کتبة اك اوکبى ‘‘ عیـات عوؿ’’پي اٹ چبہٌگک ہٌؼى 

ة ِئ کہ اهـو هوى هٹ ئل هـے اوػے رجبؿ یبؿ  ًب اوًب اؿٹویکو کتب‘‘ ثيغٌؼٍ’’پؼ ػا پڑ آ

ًوىت آک ثيغٌؼٍ ؿب ثے وك و آہـی کیـٍ۔ رجبؿ یبؿ  اِؿا وڑ ًب ىبػـی کیک یؼٌی امہ ثوگ 

ىوگی تو ایلو لَل ىبػـی یؼٌی مٌزیؼٍ ىبػـی ولے ثوگ ىوگ ىبػـی اوًب پہچبى ِئ 

 ػاڑے رتب رتب اوًب ىبػـی آ تـاى کیٌہ۔

(i ثوگ ىوگی ىبػـی:۔ 

ػى تو رجبؿ یبؿ  ِئ ثوگ ىوگی ىبػـی ًب ثبوٍ پبًٌگ اِک و ػاڑاى هہبلو و اوًب صیبتی  

امکبى کنل وػی هتٌے کہ رجبؿ ًب ىبػـی ءِ ثے چل کے اوًب ىبػـی ٹی وڑ و ڈول کل 

آى رتب ئل۔ ہٌؼى اوًب چہـٍ ًب تبحـاک آک هؼام ثيغٌؼٍ ثيغبؿٍ اگہ رجبؿ مٌزیؼٍ ىیئـ ئل ہن 

غٌؼٍ کـیکہ۔ ػا ہن الوکہ رجبؿ یبؿ  تہہ آى ثيغٌؼٍ کـوک ئل اًتئے کہ ہـ ثٌلومل تو ثٌؼؽ ثي

وڑ ًب فًؼ ِئ او گؼؿیلے تو اوػے ٍؼ آكـیي ءِ کہ ػى اًگب مغتی و موؿی و ویل آتیٹی 

 ڈثوک آ ىبػـ هغلوم ِئ هغلٌگ تیٌب كـُ چبہنکہ۔

تیـی کي ػى ہن اف کہ رجبؿ یبؿ  ًب ثوگ ىوگی ىبػـی چڑٍ ثيغٌؼٍ و هغٌگ یب مبت  

امہ اهیت اك ‘ ولے اوًب اًؼاف ٹی یب اوًب ػا وڑ ًب ىبػـی ٹی امہ هوَؼ اك یب کلہو اك‘ ئل

 ّـوؿ ڈھکوک ئل۔

رجبؿ یبؿ  ؿـیت ّـوؿ ئل ولے ؿاد ًب ثے تہولی ِئ پہہ هنکہ او ؿاد ًب ىیلی  

 ثڑفی ِئ تیٌب صیخیت ًب کچ آ ہـاکہ ہـاتن ربگہ ئل كْول عـچی کـوک ئل عٌبکہ تو اوػے

پہہ کٌٌگ کي تیٌب وڑ ڈول اٹ ىیئـ تب کوک ِئ ہلککہ۔ ػا ىبػـ امے ًب کوبل هـیک کہ اوًب 

ىیئـ ٹی ػاعہ تبحیـ و چل هـے کہ ثٌوکب ہـاڑاى ؿلطی مـ فػ هنوًے اوؿَہ ًب ہٌؼا 

ہـ مـصبل ِئ ىیئـی ػؿوىن  عوه هـے ہٌؼا الئغی رجبؿ یبؿ  ًب هضتبد عٌٌگک۔رجبؿ یبؿ 

عبہوت ِئ وڑک روڑ کـمہ ؿاد ًب هوًب پیو کیک۔ ثيغبًے او تیٌے و تیٌب  

رجبؿ یبؿ   ًب ىبػـی امہ تیـٹ اِؿا ىکبؿ کـوک ًظـ ثـیک یؼٌی امہ کٌڈآى مبػٍ لوف  

آتب ثبثت و مـصبل ًب ہٌیٌی آى هغلوم َچل ہلیک تو ایلو کٌڈ آى اوًب ىبػـی ًب پؼاى امہ ڈة یب 

وڑک۔ ڈھکوک ُئ هوَؼ اك ػؿىبى هـیک اوًب ىبػـی ًب گڑاك  

 کـیٌل ًی اهـؿا پوؿا کتہ



 اگـ کینہ اًکبؿ پوؿا کتہ

 گلہ کینہ ہـ کل تو ڈھکوک ًی

 ػى ہن کپہ پچبؿ پوؿا کتہ

 ہٌب ػھول ہـًگب ًیبم آى یبؿ  

 ثـک ػامہ رجبؿ پوؿا کتہ

(iiرجبؿ یبؿ ًب مٌزیؼٍ ىبػـی:۔ 

ىبػـی تو ىبػـی هـیک اوًب وڑ وڈول و لوف آتب تت و ہٌؼ ِئ پہہ هٌٌگ یب ثؼل کٌٌگ 

ىبػـی ِئ ثيغک اوػے مٌزیؼٍ کیک یب ثوگ ىوگی۔ رجبؿ یبؿ  تیٌب ہـ ىبػـی ٹی مٌزیؼٍ 

ًظـ ثـیک ولے ہـاتن مٌزیؼٍ ؿب ىبػـی ًب وڑ ِئ ثؼل کٌٌگ ًب کوىنت کـیٌے تو او ثوگ 

رجبؿ  ًب مٌزیؼٍ ىبػـی آ اوًب ثوگ ىوگی ىبػـی صبوی  ىوگی ًب ػؿوىن ہلیـٍ۔ ہٌؼى

عٌٌگک ہـا َچل و هقٍ اوًب ثوگ ىوگی ىبػـی ٹی هلیک اے مٌزیؼٍ ٹی عٌٌگپک اًتئے کہ 

اوًب ‘‘ ػؿوىن ًب میغب‘ گچیي’’اوًب تت و كطـت ٹی ثوگ ىوگی ًب هبػٍ تغوک ئل۔ ػى تو 

ؿ ِئ یبؿ  اك روڑ کـیٌے او اوًب مٌزیؼٍ ىبػـی ًب کتبة آک اؿیـ۔ ولے ہـا ىبػـی کہ رجب

 هقاصیہ ىبػـی ِئ۔

رجبؿ یبؿ   ًب ىبػـی ٹی ہـ مـ صبل ًب فی آ ىیئـ ًوىت ِئ ػًکہ وٓي ػومتی هـے  

یب ڈؿبؿ ًب ڈکھ۔ ؿـیجی و هللنی ًب ثیبى هـے یب وكب و رلب ًب پـ موف آ ہیت و گپ ہـ مـ صبل 

 ٹی ہوو وڑ ىبػـی کـیٌے ہـاًب گـد آک اؿیـ۔

بؿ   ہـ صبل ٹی پیي تب ؿن عواؿ عٌٌگک ػًکہرجبؿ ی   

 ہـ اُمت ػؿػ آى ٹھپ هنٌے

 ہوو امتے ػا ؿو ػوا کیوٍ ای

 ہـاڑے کہ ثُلجل تواؿ ئل علے

 پتبتے ہووکبى رتب کیوٍ ای

رجبؿ یبؿ   صویوت ِئ صویوت چبئنکہ او امت ایکین )هبیوك( الّو۔ اًتئے کہ هؼؿت ًب  

ٹی رجبؿ تیٌے ػالمہ ػاوڑ اتیکهوًب ہچ کٌٌگ هلک گڑا ػى اًگب مبػت    

 چبوٍ ػامہ کل ثلک ػا ثبؽ ٹی

 کیوٍ ػًب اًتظبؿے مہت و ىبم



 موبئے کٌے اوًب هزجوؿی آى

 هـے اوػے كـٍت امیکب ثـے

رجبؿ یبؿ   ًب ىبػـی ٹی كي ىبػـی عٌٌگک یؼٌی مـصبل تو گٌڈوک و لوف آتب مہی  

ػاؿی عٌٌگک ػًکہ امہ ىیئـ اك۔ ہٌؼا ثٌٌگ هَـػہ ؿبتب امہ ایلوتوى میبلی ہـ وڑٹ عیبل  

 اے کہ ًے پبؿیٹہ وعتل التوب

 اے ہن ایٌو ہیت ربئی هل کٌب

۔‘‘:ثيغٌؼٍ’’رجبؿ یبؿ   ًب کتبة   

رجبؿ یبؿ  ثـاہوئی اػة ًب ہوو ىیئـی کھبًڑ امک ہـاڑاى اِؿا وڑ ًب ىبػـی ػو ثنکہ  

عٌٌگک ثيغٌؼٍ اوًب و ہـ وڑ اٹ اوًب ىبػـی ٹی عیبل ًب ثنٌی و كي ىبػـی ًب مبڑی هٌٌگ 

ثوگ ىوگی ىیئـ آتب کتبة ِئ ػاٹی رتب رتب مـ صبل آتب فی آ ًظن آک ًوىتہ ُئ او ؿاد ِئ پہہ 

کٌٌگ کي تیٌے و تیٌب عبہوت ِئ هؼام وڑک روڑ کـمہ عٌٌگک ہـ ہوو مبػت یب واهؼہ ہـا 

۔ اوًب رجبؿ یبؿ   ًب امت آ مغت گؼؿیٌگب یب اوًب امت ِئ ہنوى کـے اوػے ىیئـی ػؿوىن تل

 ىبػـی ٹی مـصبل آک اوًب هضتبد عٌٌگـٍ۔

رجبؿ یبؿ   لل مـصبل امے آ ىیئـ ًوىتہ کے یب صوؼ و ًؼت اك لکھے اوٹی اوًب  

ًب هٌہ ثٌؼ ػا ڑو۔‘‘ صوؼ’’كطـی ثوگ ىوگی الئغی ڈھکوک عٌٌگک ػًکہ ثيغٌؼٍ ٹی   

 صالل آ ؿفم ًبًے آى رنتزو عواوٍ

ایٌو ثـًذ و مو عواوٍ‘ ای ػال کٌپـٍ  

ٌیٌو ڈه اك ہن هیوٍ تو ؿائی کٌکي کـہ  

 ای میـ پڈ ا ؽؿك ًے تو گلتگو عواوٍ

رٌگ و رؼل کٌٌگ و لٹ و ثیـ ہلٌگ ِئ رجبؿ یبؿ   رہبلت مـ پٌؼ هـیک و او ہوو  

ثٌؼؽ ِئ تہہ آى چبہک ہـا کہ رٌگ ِئ هنت کیک و تیٌے اواؿ ىبؿپک ػا ثبثت ػى ًوىتہ 

 کیک

ٍکبمہ هوًب یب ملینہ ای تو تیٌے کيو  

 لٹھ علینہ یب کٌینہ ای تو تیٌے کيوٍ

 یبؿ رٌگ ِئ میوت ًب ػىوي چبہک ػاڑاى ُهـ هٌٌگ ًب ثبثت ػى پبئک 

 کھٹلیل ًنالتے تیٌب تیي پہ تیي ًب رٌگ ٹی



 ًی من اٹ کنے علینہ ای تو تیٌے کيوٍ

ثيغٌؼٍ ٹی رجبؿ یبؿ   تیٌب َچل ِئ ثـرب تغٌگ کي ؿیـ ثـاہوئی لوف آتے ہٌؼى فیجبئی  

ًب مـصبل آ ػى ًوىتہ کیک‘‘ چیئـهیي’’واؿ کـیٌے کہ کل ِئ اػتـاف ہن هق ػًکہ اٹ ا  

 ؿًگیي کـک ىبهے یبؿا تب ڈیئـ ایٌو

 اعل کہ هـے ًے آى ىبؽ ایت ثیئـ ایٌو

 ػا ؿمن و ؿواربکو هزجوؿ اؿیل چبوٍ

 اًتل کہ کٌے پبمہ کـ ہیتے كیئـ ایٌو

ن اُؿاٹی ثلـڑ هلغڑ ًب امہ ایلوتوى رجبؿ یبؿ  ًیبڑی تب تت آى رواى ثلؼ او چبہک ہـات 

ہـاكتب رٌگ آى هچب عبہوت ِئ ًوَبى اك ‘ لگپک تو اوػے ًیبم آى رٌگ ًب هوهغ پٹیـٍ

ؿمیٌگیک ہـاٹی ہڑتوهب كـین آک ىبهل ُئ او امہ اؿا ئنے ًب هخبل اٹ هچب ؿاد ًب ًوبئٌؼگی 

ًب مـصبل توى ػى ایتک‘‘ ًيبؿ’’ِئ کیک و  ػا کلہو ِئ   

تب ػیگے ہيبؿ ولؼاتوبًے کبٹوب   

 الًچبًو رٌگ مے کي ثلـڑ ًيبؿ ولؼا

 کن ثغت ًب اُؿاٹی ػًؼاى فػى ثھبفے

 ہونبیہ ؿبک ثُنـ هٌت تغبؿ ولؼا

رجبؿ یبؿ   ثوگ ىوگی ىبػـی آى ثیؼك ثوگی وؿًؼ )پیـوڈی( ِئ ثـاہوئی ىبػـی ٹی  

یبؿ   ًب ُئ۔ و ہٌؼی کـكنہ ػؿمتی ؿامتی کـكے۔ اًتل کہ ًٌے ثوگی وؿًؼ هلِّک اوكک رجبؿ 

ہوو ثوگی وؿًؼ اٍلی آ ىیئـ آى فیبت پٌی هنوًو۔ رجبؿ یبؿ   چٌؼی ىبػـ آتب ىیئـ آتب ثوگی 

 وؿًؼ ِئ کـیٌے ػًکہ ؿمول ثغو توکل ًب ػا ىیئـ ًب پیـوڈی ِئ ػا وڑ کـیٌے

 عبچوکبتے یکؼم ًتب کیوٍ ای

 آى ػیـے رتب کیوٍ ای                                      کہ پب

 ٭٭٭٭

 چٌبتے چٌکب ًتب کیوٍ ای

اوكتے ولؼا ٍلب کیوٍ ایػزت   

ـ  ًب ىیئـ آتب پیـوڈی ِئ ػا وڑ کیک   ڈاکٹـ ؿفام ٍبث



 کیک                                      اے ظبلن کٌب هوى عي هو

کک                                     ًب هچب تیبى کل ثؼى هو   

 کٌے ثوڈك اؿكیٌے هہوبى امیٌب

 ؿؿبهجو کٌے ػامب ػؿهبى امیٌب

 صني ؿوغواؿ ًب ىیئـ مے ًب پیـوڈی ػا وڑ کـیٌے 

 ػزت پبٹ پـؿبمہ عبعـ کـینہ

ثھٌڈو چٹ و تلـ ًے کہ اوؿک ہوو  

ثـاہوئی ىبػـی ًب ہـا وڑ هـے او رجبؿ یبؿ  ِئ پؼا وػی کٌٌگ کپـو۔ اوًب ىیئـ پبًٌگ  

و ًوىتہ کٌٌگ ًب ِؿػو ثٌؼ کل آى رتب امک هؼام اوًب ىیئـ آتیٹی امہ تَوؿ اك ػكي ئل 

ؿ  ثھلو گیـئل ہـاػے عتٌگ کيٌگ و ػؿىبى کٌٌگ ایٌو ًب ًوبػ ًب کبؿین ء ِاًتئے کہ رجبؿ یب

 امت آ تیب ملو ِئ او تیٌب ىبػـی اٹ تیٌے هؼام فًؼٍ تغبًے۔

  پروفیطر ًبدر قوبراًی

پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی ثلوچنتبى ًب ہوو ىبػـ آتیبى امٹ ِئ ہـا امہ میبمی ُئ موچ  

اك تغیـٍ۔ ہـا كتب هوهق تیٌب ڈؿبؿ ًب ڈکھ ویل آتے ىبػکبهی تیٹی ثؼل کٌٌگ ِئ ایہي ہن اػة و 

میبمت ِئ امہ ایلو آى کل رتب کٌٌگ کپک اًتئے کہ ىبػـی کي كي آى ثیؼك كکـ و عیبل و 

موچ امے ًب گـد هـیک و ىبػـی ٹی ػا موچ ہوو وعت ًویکل هـیک و ػا عیبل ہوو 

 وعت ثنک ہـاتن اوػے میبمی ىؼوؿ هـیک۔

ہ ئل ہٌؼى پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی ہـا ىبػـی آى هہبلو میبمی ُئ موچ امے ًب عوار 

او ہـ ہوو واهؼہ ُئ ویل ِئ تیٌب عي تیٹی موگو کـیٌے ہـاكک مغتی و موؿی و ڈکھیب گـی ًب 

ء 1961ڈیھ و ڈؿبؿ آ تبالى هنوًو۔ و ہٌؼا هوَؼ و میبمی موچ ًب موة آى اوكک ‘ پٌٹ وٓي

ء امکبى رال وٓي هنوًو گڑا ہـاتن کنل تیٌب ڈؿبؿ ًب تبڑ واڑی ِئ عٌک اگہ 1972آى 

ھ ٹی ؿہیٌگ اًگ ًب ہن هوکل هلیپک تو اوًب امت آى عؼا ِئ موب  هـو اوڑا اًت اوػے تیٌب ڈی

آى اًت گؼؿیٌگک۔ وػى اًگب ثٌؼؽ ہـاتن ىبػـ هـیک یب ىبػـی کیک تو اوًب عیبل و لوف آک 

هؼام ایلو تیبى رتب و امت ٹی ہٌؼی هـوک عٌٌگـٍ ہٌؼى پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی و ثبثو 

ہؼ  میبمی موچ و اػثی ىؼوؿ امہ وڑ عٌٌگک واهؼی ػاكک ػجؼالـصوي کـػ ہـاكتب رؼور

 ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ًب هہبڑو )مـعیل( آک پبًٌگـٍ۔



ہٌؼى ػجؼالـصوي کـػ آًجبؿ پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی ًب ىبػـی اوًب میبمی ڈکھ و مغتی  

ارہ موؿی ًب ًتیزہ ِئ۔ہٌؼا موة ِئ کہ ًبػؿ هوجـاًی تیٌب ىبػـی ٹی آرو ُئ ڈؿبؿ امے ًب عو

 هٌٌگ کي ىؼوؿ و ثیؼاؿی ًب پبئک ػًکہ

 ثقؿـ و پوؿیب گـاک

 ثیوك و ثے آمـاک

 ثبؿیتَہ و الؿـاک

 ىیـ ًـ و ثہبػؿاک

 ثو تہ هجو مٌگتبک  

 هچ هجوثے میوتبک  

ہٌؼى ًبػؿ هوجـاًی اوكتے امہ آرو ُئ ڈؿبؿ امے ًب عوارہ پبئک کہ اٹ و هٹ ًي پیي  

مہي ػًکہ او پبئکًب کیـؿبى هـیي اٹ و هٹ ظلن و ڈکھ   

 ظلن کـوکو هلک

 ظلن مہوکو هلک

 عیؼ علوکو هلک

کٌوکو هلک‘ هلت  

 ثو تہ هجو مٌگتبک  

 هچ هجو ثے میوتبک  

پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی آروئی ًب وڑ ِئ چبئنکہ اًتئے کہ اوػے موب اك کہ آروئی  

کوىنت و ڈکھ و ویل آى ػوئی ثلک۔ تیٌب صن آتے پلٌگ کي ‘ ػَکھ عٌٌگ‘ثیؼك ؿن عٌٌگ

رہؼ کـوئی هـیک گڑا اے آروئی اعل ػومت ثـیک ہـاڑکي کل ظلن مہیک۔ آروئی ًب 

ثبثت ًبػؿ هوجـاًی تیٌب اُلل ِئ پبئک کہ ًت ِئ ًت آ کٌٌگ اٹ ہچ ئل هلک اًتئے کہ تبًکہ 

ػومـپک تو ثب مـپک ہٌؼا وڑ آروئی ہن ػوًو گڑاك اكک او تیٌٹ ًب ؿًؼٹ ثـے اوڑکي 

ا عیبل آتے او ىیئـی ػؿوىن ػا وڑ ایتک۔هـثبًی تـوئی هـیک ػ  

 پلّو آًب ىبؿیتہ کل آروئی ثيغیچ اك اف

 فًؼ ًب واپبؿے ػا کبٹن تٌٌگٹ ػو ثـیک



 ثٌگال وؿًبکو ًبهوك ِئ وٓي ًب ؿکھیـٍ

 فًؼگی ًب ػا ىـف اوكتب کہٌگٹ ػو ثـیک

 هوم کٌب آثبػ هـے رٌت هـے اوًب وٓي

 ػا گڑا ثے ػم ػؿًگ عواؿی کٌٌگٹ ػو ثـیک

ًؼگی ًب موثے تیٌب کبٹوب کل کٹیتوف  

 مٌگتی میوت اوڑػٍ هظ تلٌگٹ ػو ثـیک

ڈکھ ویل آتیبى ثلؼ هٌٌگ ‘ ثیؼاؿی‘ پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی  ًب ىبػـی ٹی وٓي ػومتی 

میوت و مٌگتی ًب مجظ ِئ تنوًے۔‘ اوتے مگٌگ ًب کلہو ؿمیٌگک او هؼام امٹی  

 ىٌقٍ گـوک

 

ء ٹی چھبپ هل 1992ًب ىیئـی کتبة ِئ ہـا  ىٌقٍ گـوک پـوكینـ ًبػؿ هوجـاًی  

گڑاك ہٌؼوًو کتبة هـیـٍ ہـا امہ ڈؿبؿ امے ًب ػیہبڑ پبًٌگـٍ ہـاتن اوتے آ کل ؿوؿ کـے 

تو امہ ػوؿ ئنے ًب هچب واهؼہ ُئ صبلیت آػیٌک آًجبؿ ًظـ ثـیک ىٌقٍ گـوک ہن ہٌؼا وڑ ًب 

ولیک و ًب اًَبكی هضـوهی و ڈؿبؿ اٹ هـوکب ثے تہ‘ کتبة امے۔ ہـاٹی ىبػـ ًب ڈکھ و ویل

 هضکوهی و ثے ومیک ىیئـی ػؿوىن اٹ هؼام موگو اؿیـ۔

ىٌقٍ گـوک ٹی ہـ وڑ ًب مـ صبل آ ىبػـی ػو ثـیک ػاٹی ىبػـ تیٌب اُلل ِئ ثیؼاؿ  

هٌٌگ اوػے ىؼوؿ اك ػوئی کٌٌگ ًب کٌڈ آ اىبؿٍ کیک و ہـ ہوو ثٌؼؽ ِئ ػا ڈیھ ًب عوارہ مـ 

ػاڑے ؿہیٌگ اِک و ہـاكک ػاڑے عي پٹبًو اوػے هؼام صوٍلہ پٌؼ هـیک ہـا پيت امے آى 

ایتک کہ ًی ہـ گڑا ِئ کٌٌگ کینہ ولے تیٌے ٹی ًے ہوت وػی کـوئی هـیک امہ ربگہ اك 

 ػى ًوىتہ ئِ 

 ػا پٹ و ثیواى ًب ملـ

 ػ رٌگل و هيت تب کنـ

 ًیکي ہـوکو فوکہ ثـ

 ػا هبكلہ ِئ هوًب ًی ػؿ

اُلل ِئ ثیؼاؿ کٌٌگ کہ اوػے میبل و ؿیـ آتب  ىٌقٍ گـوک ًب ىبػـ تیٌب هغلوم و 

 ىـبى ِئ ایتک ًوا او ثو هـے ػًکہ



 میبالک ہٌبؿ اِالؿ ًٌے

 ولؼا ىـبًٹ پبؿ ًٌے

 ًب هـػو ثے ہوت لـوؿ

 کن میبل و کٹوک چبؿ ًٌے

میبمی ىؼوؿ امے ًب عوارہ ‘ آروئی ًب هؼؿ‘ ىٌقٍ گـوک ًب مـصبل آک ڈؿبؿ ًب ڈکھ 

یبل آتیب تبالى ِئ ولے ػاٹی ىبػـی ًب ثبف آ ہیئت آتیب ثبف آ مـ صبل هٌٌگ و ہٌؼا وڑ ًب پیي ع

‘ پبثٌؼ ًظن‘ آرو ًظن‘ و ہیئت آتیٹی ًظن‘ ىہـ آىوة‘ مـصبل آتیٹی ؿقل‘ آک ًوىتہ ُئ ػًکہ

و هخٌوی ًب وڑٹ ىبػـی کٌٌگبًے ہـ مـصبل و ہـ ہیئت ٹی ىٌقٍ گـوک ًب ىبػـی ‘ هطؼہ

هخٌوی اوٹی ڈؿبؿ ًب ڈکھ ِئ کٌٌگ ًب پٌت و ىوى ًب گٌؼ  تیٌب هٹ تیٌٹ ِئ۔ اوًب ؿقل هـے یب

 ثـیک۔

ىٌقٍ گـوک ٹی آروئی ًب کلہو ِئ ػا وڑ تٌٌگبًے کہ ػے ًب ػے اك ػا ًٌب ًَیت ٹی  

 هـیک

 فًؼگی ٹی هوم ًب ػے اك ثـیک

 ُکلے ػے تیبى هجبؿک او هـیک

 ؿوتے تب ڈکھبتے تب ُکلے کٌیک

 هوم کي عوىی ًب پیـبهے ہتیک

آفاتی ہوو ػے ئے ہتٌگپبؿٍ     

ىٌقٍ گـوک  ٹی ہـ ہیئت آ ىبػـی ػو ثـیک ولے ػاٹی آرو ًظن ٹی عیبل آتب ثٌؼه ِئ  

ًب مـصبل آ ػى ًوىتہ ئِ ‘‘ ػے ٹک تتو’’ػا وڑ کٌٌگبًے ػًکہ کل عواؿ علے   

  ػا وٓي ػا گل فهیي 

 ػا پٹ و کوچہ اللہ فاؿ 

 گواڑط آ پھال ڈؿبؿ 

 پُـ ثھـم مـ موف و ػاهبى امکہ 

 چکال کتہ ىبػو ىکل اموؿٍ 

ًب ثـواؿٍ روک                                     پب   



 ػا ػھـتی ًب ثھـم 

 ثے کچ وکیال ػا ثھـم 

 گواڑط آ پھال ڈؿبؿ 

ربگہ اك هخٌوی ًب وڑاٹ تو ربگہ اك ىہـ آىوة ًب وڑٹ ىبػـی کٌٌگبًے ػًکہ  

ًب مـصبل اٹ هخٌوی ًب وڑ و ڈول اٹ امہ هـؿٌو ًظن اك ًوىتہ ِئ ہـاڑاى ‘‘ هوًب ہٌوک’’

ثٌؼ ػا وڑ ُئ۔گڑاك   

 ًی پب ًَیـ عبى ليکـے

 ػلی ًب کٌڈا ثو کـے

 ًی ہن تؼ اوكتوى اواؿ

 تیٌب ًـیبى آ تـًؼ مواؿ

 ُموتب ہویل ایلو ؿہبى

 توكک لڑوًذ ػاکوپہ ؿبى

 موة و كتش تیٌٹ ًٌب

 توب کہ ًتّے آ مؼا

عیبل و كکـ ًب ثنٌی و كي ىبػـی ‘ لوف آتب مبػہی‘ ىٌقٍ گـوک ٹی مـصبل آتب گچیٌی 

تو وفى و ثضـ ًب ِئ ‘ مبڑی هٌٌگ ًب ہن ػؿک هلیک ولے هچہ ثبف اگہ گھٹی اك عٌٌگ اِک ًب

یؼٌی ىٌقٍ گـوک ٹی چڑٍ وفى ًب عیبلؼاؿی کٌٌگتٌے ہـا اوًب عیبل و كکـ ِئ مجک کٌٌگ و 

 ىبػـ ًب ىیئـی هوَؼ آى ُهـ هٌٌگ ًب موة هـیک۔

  اهیر الولک هیٌگل

گ آى پؼ امہ ػوؿ امے ًب واهؼہ و تبؿیظ هوًب اهیـ الولک هیٌگل ًب ىبػـی ِئ عواًٌ 

ثـیک و اوًب رٌؼ ًب ىؼوؿ و عیبل ًب ثنٌی ًب ثبؿوٹ چبہٌؼاؿی هـیک ػًتو امہ گچیٌو 

ًب ‘ ؿـیجی‘ ًوىتوک یب ىبػـ امے ًب عیبل و كي و موچ ًب گيبػ ِئ فهبًہ ًب ىیلی ثڑفی

ىبػـی ہن ؿاد ًب ثے ظلن و هضکوهی و ثے ومیک ىبثیت کیـٍ ہٌؼا وڑ اهیـ ًب ‘ اًَبكی

 تہولی آد گواچی عٌٌگک۔

اهیـ ًب ىبػـی ٹی تـهی پنٌؼ و عیبل مزلوک عٌٌگـٍ او هؼام اهي ًب ػاػی ِئ پـ اهي  

ُئ ڈؿبؿ امے امہ پـ اهي ُئ ؿاد امے ًب عواہٌؼاؿ ِئ او رٌگ و رؼل و لٹھ و ثیـ آى تیٌب 



اك هلیک گڑا ػاػے رواى هغلوم ِئ ُهـ کٌٌگ ًب ؿؿبهک اًتئے کہ وعت ثٌؼؿے امہ واؿ 

وڑ اٹ کپلٌگب تو او ؿاد کي مـموثی و ىبػکبهی ًب کلہو و کنـ روڑ هـیک ًہ تو ًوَبى و 

ویل آک گچیي ُئ ؽہي و موچ امے آ فًگ آًجبؿ لگینہ کبؿٍ ہـا ػے ًب ػے اك کبٍ کوہبى 

فٍ کبہک۔ گڑا ػا ویل آتیبى ثچٌگ کي ىؼوؿ اك ػؿکبؿے ڈؿبؿ ًب ڈکھ ِئ اینـ کٌٌگ کي رو

 اك ثکبؿے اهیـ   هغلوم آى اهیت اك تغک کہ ًوا ػڑػ اك اوكتیٹی چبہٌؼاؿی ًب موة هـے۔

او ؿاد ِئ پـ اهي هٌٌگ و رٌگ آى هـ هٌٌگ ًب مجظ ِئ ایتک و ػاكتیٹی كـم اك  

تغک کہ اهي هل تو ػىوٌبک ہن ػومت هـیـٍ اوًب رٌگ و اهي ًب مـ صبل آ امہ گچیٌو ًظن 

و اهي امہ ایلو توى هکبلوہ کٌٌگ ُئ گڑاك ثٌؼ۔اك ًوىتہ ِئ ہـاٹی رٌگ   

 رٌگ

 ُفلن ثیؼك کٌے آى ہچ چٹ هق

 ہچ ؿـیجبتب فًؼ ٹی کٹ هق

 لٌگڑی ًئے عتن هـیک اهي اٹ

 تبًکہ توكک و ریل ویبلٹ هق

 اهي

 ثٌؼؽ اًنبى روڑ هل اهي اهبى

 امہ آػم کـوڑ هل اهي اهبى

 هبڑی ِئ یب هضلے یب ىہـے

 ہـ رہ تؼویـ کوڑهل اهي اهبى

ہـاتن ظلن هـو و ہـاتن ‘ اهیـ وعت اك رٌگ ِئ مہی پبئک ہـاتن ًب اًَبكی هـو 

ؿـیجبتب صن آک ثے چیٹ هـیـ گڑا ہوو وعت رٌگ کبؿین ایتک اًتئے کہ هنت ًبک پبؿٍ 

 فوؿ ًب هوًٹی فاؿی ِئ ػًکہ رٌگ ًب ٍلت ِئ ػا لوف آتیٹی کـیٌے

 رٌگ

 ای هلـ ربثـ آتب ؿاد هـو

وکبٹوے ًب ؿواتب تبد هـ  

 فؿوے هوهل کہ ػے اك ػواى ثٹے



 هے آى ثبؿ او ًہ ػًکہ واد هـو

 یب ػا وڑ کہ آروئی ِئ ػوئی کٌٌگ کي ہن رٌگ ًب گـد هـیک ػًکہ

 رٌگ اًنبًے تل آفاتی

 ػقت و اصتـام و ػليبتی

 ربثـ و فلن و فوؿے ُهـ کـے

 ہچ تتو اوتے ثیؼے ثـثبتی

ىؼوؿ تٌٌگ آى ‘ ثیؼاؿی‘ تیاهیـ الولک ًب مـصبل آک ؿاد آى ہلوکو او وٓي ػوم 

امت ِئ آؿام تٌٌگ کہ فیت و الڈ ِئ ہن ًبفیلک ولے ہـ صبل ٹی اوًب ىبػـی تـهی ‘ ثیؼك

ثبف گچیي ُئ ‘ امتؼبؿٍ‘ تلویغ‘ ومبہت‘ پنٌؼ و عیبل امے ًب مٌگت ِئ اهیـ ًب ىبػـی ٹی هتل

ک۔وڑ امیٹ هلیک و او هتکٌب هتل و مبہت آتے پومکٌو ػؿوىن امے توى هوًی ہتی  

اهیـ الولک ًب ىبػـی ٹی كي و عیبل ًب ثنٌی اؿے ہٌؼى لوف آتب تیٌب ہٌؼ و هقاد آ  

امتؼوبل هٌٌگ ًب كي ہن اؿے ولے هچہ ثبف وفى ًب پبؿؿب اهیـ ًب ىبػـی ٹی گھٹی عٌٌگک 

 ہـا ہـ ثـاہوئی ىبػـ آًجبؿ كي آى كـاؿی ًب کلہو اك عٌٌگک۔

  ‘‘خور ًب پُھل’’

 ’’ ء ٹی چھبپ هنوًے 1992ولک هیٌگل ًب ىیئـی کتبة ِئ ہـا اهیـ ل‘‘  روؿ ًب پُھل

ػا کتبة ِئ ىبػـ ہوو عیبل آتب پٌب کـیٌے ہـا عڑیٌک امے آًجبؿ مچہ و ٍبف ُئ و ہـاكتیٹی 

آ ‘‘  روؿ ًب پُھل’’صویوت ػے ًب ؿوىٌی آى ثبؿُهـ آى عٌٌگک و تہبؿهہ ؿبتے ؿوىي کیک 

ی ىبػـ و کتبة ًب ثبؿوٹ گڑاك چبہٌؼاؿی ًب پٌٹ وًبػؿ هوجـاً‘‘ مـصبل’’هیـػبهل هیٌگل 

روؿ ’’ًب مـصبل تو ىبػـ ًب رٌؼ کتبة ًب هوَؼ ِئ ػؿىبى کـیٌے ‘‘ هٌہ ہیت’’تنوًو ہٌؼى 

اؿے تو ىبػـی ًب کتبة اك ولے ػاػے مـصبل آتب ثبثت چبؿ ہٌؼا ثيغٌگبًے ػًکہ ‘‘  ًب پُھل

ہـاكتیٹی ىبػـ تیٌب رٌؼ ًب  و هہـ هللنب‘ امت ًب تیـوًک‘ پبوالی آ لوف‘ ڈیواًب ؿوىٌبئی

ؿاد ًب چبہٌؼاؿی و وعت ًب گـد آتے ػؿىبى کـیٌے ہٌؼى لوف آتب امتؼوبل ٹی كي ‘ تزـثہ

عٌٌگک اًتئے کہ اهیـ تیٌب ىبػـی ِئ فیجؼاؿ کٌٌگ کہ هتل و ومبہت و علوی آ لوف آتیبى 

ثزبفی ثیؼك كبؿمی و اؿػو ٹی ثـوکو اٍطالس و امتؼبؿٍ تب کوک ِئ ہلکٌے ػًکہ گڑاك 

تیٌے آى روڑ کـمہ اوكتب پومکي ُئ هؼٌہ اك تٌٌگ ًب ػا وڑ کوىت کـیٌے ػًکہ ًت ِهيی 

 کٌٌگ ہـاًب هؼٌہ ِئ تکلیق آى ثچٌگ و ػاػے ػاوڑ ىیئـی ػؿوىن تنوًے

 هيکلے ًبفؿک آ ًت ِئ کے هيی ػاًگی ثـے

 ہـف او صبلے تٌب ػبىوے ثیوبؿ ًب



 ’’ ًب تلویش ِئ ػا وڑ اینٌے او پبئک ٹی ىبػـ تیٌب هوم و فثبى‘‘  روؿ ًب پُھل  

 هنت اًگب توکلی ًب هہـ آًجبؿ

 ػول و ہوه ربگہ ؿب ولے ثے مبؿ

 ’’ ہوو ىیئـ ِئ پبؿٍ ہـاٹی ‘‘ ػوہب’’عٌٌگک یؼٌی ‘‘ ػوہب’’ٹی ثبف آ ہٌؼ ‘‘ روؿ ًب پُھل

ومبہت یب ثزبفی اك موگو کٌٌگے ػًکہ امے ػوہب اك ػاوڑؿ ًوىتہ کیک‘ امہ پوؿو هتل  

ػؿوؿبتب ثـوٍ اٹ ڈکـػے ِئ   

 ػوًٌگب تہبؿهئی آى ؿة اهبى

ہـا امہ ومبہت ‘ یؼٌی ػے ِئ ثـوٍ اٹ ڈکٌگ ػے ِئ ہوؿ اٹ ڈکٌگ ًب هلہوم ِئ ایتک 

 امے۔

 ’’ ًظن ‘ ٹی ىبػـی ًب ثبف آ ہیئت آ تیب ىبػـی کٌٌگبًے ػًکہ ًظن‘‘ روؿ ًب پُھل

ًب مـصبل آ ‘‘ ٹ ػوًو تـلامتو عٌب’’و هخٌوی ًب وڑ آ ہن گڑاك ًظن هلیک ‘ هطؼہ‘ هؼـیٰ 

 هخٌوی ًب ہیئت آ ًظن امے ًب هٌہ ثٌؼ ػا وڑ ئُ 

 یبؿاک ثي ثو هَہ اك

 امتو عٌبٹ ػوًو تـل

 ػے هچ آ ػے ای ٹک علیو 

 هيکل کہ اوػے هؼٌہ کیو 

 ػؿیبثل اك ثلو وػی

 کيتی ًب فیب مواؿ ای

 مٌگت هٌٹل کٌتو اك 

 گڑفو ُهزل ٓوكبى ثل 

بچب ًب وڑ و ڈول آ ثے هـاؿی اك ػؿىبى کٌٌگبًے ہٌؼى ہـاٹی اكنبًوی اًؼاف اٹ و چ 

ٹی ہـ مـصبل ٹی پومکٌی و عیبل ًب چیڑگٌی ىیئـ اتب هؼٌہ ِئ مـپٌؼ هٌٌگ ‘‘  روؿ ًب پُھل’’

ٹی هيکل وػی کیک ایلو ػا کہ اهیـ الولک ًوىیکئی لہزہ ِئ فیبت کپلیٌے ػاڑاى ہن ىیئـتے 

ک اف ثلکہ ہتوک ِئ ہـاٹی هوَؼ اك پہہ هٌٌگ ٹی گھٹی عٌٌگک۔ اهیـ ًب ىبػـی ثـو

ڈھکوک اؿے ہـاػے پٹٌگ آى پؼ اوًب ىیئـی گيبػ و اػثی هؼ ًب ثبؿوٹ مہی چبہٌؼاؿی 

 ؿمیٌگو۔



  اضحبق ضوز  

دمحم امضبم موف  رؼیؼ ىبػـی ًب ثٌبئی ىبػـ آتیبى امٹ ِئ و ہـاتن ثـاہوئی رؼیؼ  

ًب پڑ آ عٌٌگبکہ یؼٌی اوًب ىبػـی ًب ػوؿ ًب ثٌبء هـیک تو اے وعت امضبم موف  ىبػـی 

ء ٹی چھبپ هـیک گڑا ػاڑاى موب توک کہ 1962‘‘ ؿقلیبت موف’’اولیکو ىیئـی کتبة 

موف ًب ىبػـی چل مبل آى فیبت هؼت آتبالى ِئ و ػامکبى ثـرب ِئ۔ گڑا ثـاہوئی رؼیؼ 

ىبػـی ٹی اولیکو كطـی ىبػـ امضبم موف  ِئ۔ ہـاًب هچب ػوـ ىبػـی ٹی تؼیٌگب۔ ىبػـی 

ؿقلیبت ’’وظیلہ چبئک ػا وعت امکبى اوًب پٌچ ىیئـی کتبة چھبپ هنوًو ہـاكتیٹی  ئِ 

اواؿو۔‘‘ گـوىک و موًذ ؿوًذ‘ گليي موف‘ رؾثبت موف‘ موف  

ؿوایتی وڑ و ڈول ًب هبػٍ اواؿ ِئ اوًب اولیکو ػوؿ ًب ‘ موف  ًب ىبػـی ٹی تت ًب مبػہی 

ًب ؿػوم ًب ػوؿ اك ػا اوًب ىوًؼاؿی ىبػـی آى ایٌو ًب ىبػـی ىوى ہلکٌے اے اوًب ىبػـی 

ًب ػوؿ ِئ اے وعت چڑٍ لوف ُعلٌگ ىبػـی پبًٌگبکہ ػامہ كي و كکـ ًب عیبلؼاؿی ہـ صبل 

تغوئی هـیک۔ امضبم موف  ہـا ػوؿ ٹی ىبػـی کـیکہ تو او وعت ىبػـ آتیٹی ثبف پٌی ئل 

ب هنتول هقاری و و عبً کـ ؿقل ًب رہبى ٹی اوًب پي ؿوىي آ امتبؿ آًجبؿ رـکبکہ ػا اوكت

ہوت ِئ کہ ىبػـی ًب پلو ِئ ػامکبى توؿیٌو۔ ىبػـی ػامہ اوًب فًؼ ًب امہ ثيظ امے ہـاڑاى 

ثیؼك اوًب پوؿو ِئ موف ًب ػامہ ًب ىبػـی هـے یب ہوو ػوؿ ًب اوؿواًی و هومیوی آى عڑک 

ًب ئل ہـاتن ؿیڈیو پبکنتبى کوئٹہ میٌٹـ یب ٹیلی ویژى کوئٹہ میٌٹـ ًب ثٌبء هـیک تو  موف 

ىیئـاک اوڑاى ًيـ هٌٌگ ء ِىـوع کیـٍ و ہـ ىیئـ پبؿوک ػا وعت امکبى اوكتب ٍؼ آ ىیئـ 

 آتے پبؿیٌے۔ ہٌؼى اوكتب ىیئـ آک لَل ثٌٌگبؿٍ و پٌی امـ ػًکہ

 کٌے ػینہ ہوىبى ثے ہوه کینہ

 ہـاتن ًگبٍ ِئ ًگبٍ ٹی علینہ

 ہقاؿ آتب امتبتے هیؼی ًی کینہ

نہهگـ تیٌب امت ِئ ًی فیجب تلی  

 اهـ پب تنلی ثـے موفے الڈی

 ًہ اهـاؿ کینہ ًہ اًکبؿ کینہ

موفؿقل ِئ امہ پومکٌو چبئٌؼاؿی و ػؿوىن امے ًب عوارہ کـے اوًب ؿقل آک یب  

ىبػـی ہوو ػوؿ ًب ثبثت ہـ وڑ ٹ ػؿمت امـ یؼٌی او كکـی ثنٌی و كي ًب کڑهجی 

ثبى ًب ىبػـ امک کہ او كي ہڑتوهبتیبى ُىپ امـ۔ و ہوو وعت امضبم موف  اولیکو ثـاہوئی ف

ِئ ىیئـی ًوىت ٹی ہیل ولے ولؼا ہن كي چبئٌگ آى پؼ اوًب ىبػـی ٹی گڑاك كي ًب ثبثت 

 گھٹی عٌٌگک هگہ موف  ػا ہیت ِئ هٌیک و اهٌب کیک کہ ىبػـی کي كي ّـوؿی ِئ۔



موف  ًب ػامہ ًب ؿقل ٹی مـصبل ىوًؼاؿی ًب پبؿٍ ؿب ؿواًِئ او هؼام ؿقل ٹی تزـثہ  

ثنوًے یؼٌی اوػے پومکي ُئ ػؿوىن اك تٌٌگ کي کوىنت کـیٌے موًذ ؿوًذ ٹی کـمہ 

ػو ؿقلہ و مہ ؿقلہ ہن هلیک و ػاٹی موف  ؿقل ًب اٍل ػؿوىن ِئ ثـرب تغبًے ػًکہ او 

 پبئک

 ًب چہـٍ ءِ عواًبًے کٌب امت گٌوکب

 وعتبى هنلوبًے کٌب امت گٌوکب

 فہـاتے گلن ایتـٍ ىـثت ًب پٌٹ او

لووبًے کٌب امت گٌوکبچبہٌگ ٹی   

تزـثہ ؿبک و ىؼوؿ ًب مٌگتی ‘ موف  ہـ ػم ىبػـی ٹی عٌٌگک و اوًب هيبہؼٍ ؿبک 

 اوًب ىیئـ آتیبى ػؿىبى هـیک۔

 ‘‘ضوًح روًح’’

ء ٹی چھبپ هل۔ ػاٹی 2001موًذ ؿوًذ امضبم موف  ًب پٌچویکو ىیئـی کتبة ِئ ہـا  

فوػ ‘ ہڑػے ًب فًؼ اٹ پیو ثـوکبهٌہ چوؿک آى ثیؼك ایلو ؿقل ُئ۔ ہـاكتب مـ صبل آک 

ػؿاط و ًب روڑی و ہٌؼا وڑ ًب ایلو مـصبل آک ُئ ہـاكتے گچیٌب ‘ فہیـی هضٌت و عواؿی

عیبل آتوى فیجؼاؿ کٌٌگبًے۔ ػا کتبة ٹی ؿقل ِئ پومکي ُئ مـصبل و ؿًگ تٌٌگ ًبکوىنت 

ل آکو ہن عٌٌگک و امہ پیي ہیت اك کہ موًذ ؿوًذ ٹی ڈلگ ًظـ ثـیک او ؿقل آتب مـصب

یؼٌی امضبم موف  ہـ ؿقل ِئ امہ رتبُئ مـصبل اك تنوًے ہـا كٌی وڑ اٹ ربئق اكک اًتئے 

کہ ؿقل تیٌٹ مـصبل امے و ػاًب پلو ِئ گٔوًڈ کٌٌگ رواى اف ؿقل ٹی ہـ مـصبل موگو 

هٌٌگ کیک ؿقل ًب ہـ ىیئـ ًب مـصبل رتب هـیک تو ہٌؼا موة آى هچب ؿقل ِئ امہ مـصبل 

ب ؿقل ِئ امہ مـصبل اك تٌٌگک گڑا ػا ہن ہٌٌگک کہ ہوو ؿقل ہوو اك تٌٌگپک اگہ هچ

مـصبل آى تو پیيي هتٌے اگہ هچب ؿقل امہ مـصبل ًب پبثٌؼ اك تو او ؿقِل هنلنل یب هطؼہ 

ثٌؼ ؿقل اك پبًٌگک و لَل ؿقل ِئ مـصبل تٌٌگپک موًذ ؿوًذ ًب اول مـ ٹی صوؼ و ًؼت 

ل آک هلیـٍ ػًکہ هہبلو پبًٌگب کہ موف ًب ػامہ ًب ًوىتہ اؿے و ػاکبى پؼ ایلو مـصبل آتیب ؿق

ؿقل تیٌب هنت ًب ؿًگ آى هچہ رتب ِئ ػامہ ًب ؿقل ٹی پومکٌی اك عٌٌگک او عیبل ًب ثبثت 

هـے یب لوف آتب ِؿػو ثٌؼ ولے موف  تیٌے آى ٍؼ کوىنت کـیٌے کہ اعل هـے ؿقل ًب 

مـموة ہن عٌٌگک ػًکہ ؿقل  ػؿوىن ِئ فیجؼاؿ کیو او تیٌب ػا هوَؼ ٹی امہ رواًو صؼ اك

 ًب ػؿوىن ٹی او هضٌت و عواؿی ًب هیوٍ ِئ ػا وڑ ہٌیي پبئک

 ثٹ ًٌے عبعـ ٹی پبًے پبپٌہ ػیـك ہتہ

 عواہنہ ِهّنے اگـ عیني تو اکنیـك ہتہ



موف  فًؼ ًب تـًؼی اٹ گؼؿیٌگٌگ ًب پبئک کہ اگہ ثٌؼؽ آعتہ هـیک تو اوًب فًؼ  

هـ کبؿٍ و ثیکبؿ آ ثٌؼؽ آ ى ہـ کل ثیقاؿ ػًکہ او مـموة ِئ و اوػے موب هلک کہ ػیک ا

 پبئک

 مبل تب علکي چبؿ گبم اٹ هٌقلے

 مٌگتی اك ػين تو گٌڈاى ًي

هتل و ومبہت ِئ ػا وڑ اواؿ ىبؿبًے کہ او ‘ ثزبفی‘ موًذ ؿوًذ ٹی موف  گچیٌو ہیت 

 ىیئـ ًب اٍل ثيظ چبہٌگـٍ ػًکہ

 هـُ ٹیل کيب ًٌب ػين ًب

يتیٌے کتوى ؿک تواؿی کـی  

 هٌہ ػے علل موف  امتب تغبى

 کہ اوڑاى ًي ثے چکبؿی کـیي

ہـاكک اوًب ىیئـی گيبػ ِئ پیي ‘ موف  تیٌب تت ًب وڑ اٹ امتؼبؿٍ و تيجیش اینوًے 

 پیٌگي کیـٍ ػًکہ موف  چبپ و ػول ِئ امہ پومکٌو ثزبفی امے ًب هؼٌی ٹی ػا وڑ اٹ اینٌے

 هوًب تہ چبپ ػول اٹ پیيي هني ہٌبى

چبپل میلل کـے کـے او ہن تو علک  

 ًب ىوهے مبل ًبػى تبفٍ کـیي ًي

 ًب عڑکب ػول چبپل ایٌو کـیي کـیي

 پیي تب کـیي چبپے ًب میل ري ٹی

 تیٌب ثُتے ہيبى ًي چپ کـیي کـیي

موف  چبپ و ػول ِئ ہٌـ و كٌکبؿی یب ًیووى و ثہبًہ ًب هلہوم ٹی ہتیک و اوًب ىبػـی  

ثـیک کہ هہبلو کل ًب ىبػـی ٹی ثتٌے و چبپ و ٹی چبپ و ػول ًب لوف ػاعل گیيتـی اٹ 

ػول ػاڑاى هنت ؿیـ ىبػـاًہ ُئ لوف اك امک ولے موف اوػے ىبػـاًہ ُئ لوف امے ًب 

 عوارہ کـے۔

موف  تیٌب ىبػـی ًب اًتہبء ِئ مـ هنوًے و وعت وعت او تیٌے آى ہن موال کیک و  

وى کیک ہـا ثـاہوئی ىبػـی ٹی پٌت و ى‘ تیٌب ًبػاًی ًب تیٌٹ ولؼی ِئ ایتک و تیٌے ؿؿبهک

 اولیکو هخبل ِئ ػًکہ



 ہـاًگ ایٌو ًی کبمہ موف  امضبم

 ًی ػیـ کي ىؼـ پبؿمہ موف  امضبم

 گٌوکی ِئ هـوئے هـؽ ًب پیي

 ًی فاؿے ىبػ پبمہ موف  امضبم

 پٹبک ًب هنوًو پیہي کینہ ًی ػين

 کٌینہ لٹ ًی ػامہ موف  امضبم

 کہ ػا ثے هـىؼو فیجب تب گینوک

 ثالتیبى اًت عوامہ موف  امضبم

موف  ًب ىبػـی ٹی ہـ ؿًگ عٌٌگک او ثـاہوئی ؿقل ِئ ىوى تنٌے و پومکٌو  

 ػؿوىن امے ًب عوارہ کـیٌے۔

  ڈاکٹر عبذالرزاق صببر  

ـ  ہـاًب ىبػـی ًب ثٌبئی ػوؿ   ء آى پؼ ًب پبًٌگک اوًب ہوے وعت 1970ڈاکٹـ ؿفام ٍبث

ی هچہ ثبف كـم عٌٌگک اگہ هچٹ ُئ كـم اك اؿے ء آى پؼ ًب ىبػـی ٹ1980ًب ىبػـی و 

ًب ػاًگبى ایٌگبى چـیٌگک ‘‘ ؿقل’’تو اوًب مـصبل آتیٹی اؿے ػًکہ اوًب ثٌبئی ىبػـی چڑٍ 

ًب ىیئـی ًوىت آتب عوڑتی اٹ ربچ ہلٌگ ِئ تو اوڑے ڈاکٹـ ‘‘ چـاؽ ٍبثـ’’یؼٌی ہـاتن 

ـ  ًب كکـی ؿرضبى ؿقل ًب پبؿٍ ؿب فیبت عٌٌگک ہوو ء ٹی چھبپ 1981کتبة  ؿفام ٍبث

ـ  ًب  هـیک ہـاٹی ثیـٍ ؿقل ًب مـصبل آ ًوىت آک هلیـٍ ہٌؼى موب توک کہ ڈاکٹـ ؿفام ٍبث

ہوو وعت اػثی صلوہ یب چبئٌؼاؿی ىبثیت و گيبػٍ هتٌے ثلکہ او گٔوًڈ و چٌک ُئ صلوہ میٹی 

اًگ ىیئـی گيبػ ػوئی کٌٌگ ًب کوىنت کـیٌے اًتئے کہ ػا ہوو ػوؿ ِئ ہـاتن ڈؿبؿ آ ػ

ؿاری ىیلی ثڑفی و ڈکھ و ویل ًب ہوا ہنتیي کيبکہ ولے ڈاکٹـ ‘ ایٌگ میبمی ثے تہولی

ـ  آ ہوو ػوؿ ًب ہچو احـ اك عٌٌگپک اوًب ؿرضبى عوىی و ىبػکبهی ػوئی کٌٌگ ًب  ؿفام ٍبث

آى گڑاك ًوىت ػا وڑ ُئ۔‘‘ چـاؽ ٍبثـ’’عٌٌگک ہٌؼى   

 ػين ًب عبًہ عـاة ِئ عواؿ و فاؿ کیک ثٌؼؿے

ػقیق و مٌگتبتیبى ثے چکبؿ کیک ثٌؼؿےػومت   

ـ  ًب ہٌؼا ػوؿ ًب ىبػـی امہ ؿوایت امے ًب لڑی عٌٌگک یؼٌی ہوو   ڈاکٹـ ؿفام ٍبث

لڑی امضبم موف  ًب پٌٹ هـو ِئ ہـاكتب كکـی گيبػ امٹ عٌٌگک ػًکہ امضبم موف   ًب ہوو 

 ػوؿ ًب ىیئـی ًوىنت اك



 لگینہ فیجب ػے آًجبؿ

 عوپـٍ الڈی ًے آًجبؿ

اوڑػٍ ‘ ىؼوؿ و ڈکھ‘ تن كکـی گيبػ گٔوًڈ هـیک هيبہؼٍ ًب الئغی ٹی گھٹی هـیکہـا 

هلنہ گڑا ىبػـ ؿوایتی هـیک او چڑٍ مـصبل آتے لوف آتے ثٌؼی کیک ہـاڑاى للبظی ًب 

 علیل هـیک و ہتوک آ ىبػـی ًب ہٌؼ ِئ ثـوک آ ىبػـی یؼٌی )آهؼ( ہلیک۔

اٹی كي ىبػـی و ىیئـی اٍول آتب چـاؽ ٍبثـ ًب گیيتـی ىبػـی ثـوک )آهؼ( ِئ ہـ 

گھٹی عٌٌگک ہٌؼى ثـوکب )آهؼ( ىبػـی ًب هوَؼ مجک هـیک۔ ولے ہـاتن ہوو ػوؿ ًب تیٔوی 

ـ  ًب ىبػـی تیٌب صلوہ  كکـی ؿرضبى و ىیئـی گيبػ ًب چبد اك ہلٌگ ِئ تو ڈاکٹـ ؿفام ٍبث

ـیٌے ہـا اے ًب ىبػـی تیبى هـ عٌٌگک او تیٌب ؿقل ِئ پومکٌو ػؿوىن تٌٌگ ًب کوىنت ک

ػوؿ ًب ثبثت مہی ِئ ولے کالمیکیت آى ہوؿک ًب موة آى كي ىبػـی و کن هطبلؼہ آى 

 هيبہؼٍ و ىؼوؿ و ڈکھ توى مٌگی ًہ هٌٌگ ہن هٌٌگ کیـٍ۔ ػًکہ

 اِؿا امتے فهبًہ ظبلوب هلٌگ کي الیپک

 عڑیٌک آتے عٌک عٌتب هگـ اوؿٌگ کي الیپک

او هؼاهی هٌٌگ آى ػڑف ػؿىبى کیـٍ ػا وڑ ًب ىبػـی چڑٍ امہ وعت امیکي هـیـٍ  

ػا عبٓـاى کہ ىبػـ ًب َچل و امت عواہی ًب هوَؼ آک پیي ُئ ىبػـ هضجوة ًب رتبئی و 

 كـام آى كـاؿ هٌٌگ ًب کوىنت ِئ ىیئـی ػؿوىن تنوًے۔

  شیپول

 ’’ ء ٹی چھبپ هل 2002ڈاکٹـ ؿفام ٍبثـ   ًب اؿٹویکو ىیئـی کتبة ِئ ‘‘ ىیپول

ء آى تب چھبپ هٌٌگ ًب مبل امکبى ًب ىیئـ 1980بًٌگ ًب ؿػ اٹ ػاٹی تیٌٹ کتبة عوارہ ًب پ

آک اواؿو۔ ولے ىیپول ٹی ڈاکٹـ ؿفام ٍبثـ   ًب ىیئـی گيبػ و كکـی ؿرضبى آک ىوًؼاؿی 

ًب پبؿٍ ؿب ہٌوک عٌٌگـٍ یؼٌی اوًب چـاؽ ٍبثـ ًب مـصبل و عیبل و ىیپول ًب مـصبل ُئ عیبل 

اوًب ىبػـی ًب ؿػوم ًب ػوؿ اك ػا اوًب ىبػـی ٹی  آتیٹی هچے كـم عٌٌگک اًتئے کہ اے

واهؼبتی و تَوؿاتی ىبػـی کٌٌگبًے ولے ‘ هچہ ثبف ىوى ًب ػوؿ ِئ و ػاٹی ؿقل آى ثیؼك

كي ىبػـی و ىیئـی گيبػ ًب وڑ و ڈول آتیٹی ػاعہ كـم اك اكک۔ ىیپول ٹی ڈاکٹـ ؿفام 

نت هنوًے کہ وعت تواواؿ ٍبثـ   رؼیؼ و ؿًگ امیٹی تيجیش تنوًے یؼٌی اوًب هؼام کوى

 تيجیش و امتؼبؿٍ ؿبک ہن پومکي هـمہ کبؿ ػًکہ ربگہ اك ًوىتہ کیک

 امتٌب ای گوكتہ ؿبًب هہـ ًب کوًٹے گوكیٹ

 ول و ول ٹی فلق ًب ًب ای تیٌب امتے تلیٹ



گوکہ ىیپول ًب لوف آک و تيجیش و امتؼبؿٍ ؿبک امہ پومکٌو ػؿوىن امیٹی علوکو  

کي آى هتکي ِئ ہـاڑاى ىبػـ ًب کن هطبلؼہ و هيبہؼٍ ًب گھٹی ولے اوكتب عیبل ہوے هت

 عٌٌگک۔

ىیپول ًب ىبػـی گیيتـی هومیوی ًب هضتبد عٌٌگک اًتئے کہ هومیوی ٹی چڑٍ لوف  

آتب فیجبئی ًب عیبلؼاؿی کٌٌگک کہ ہـا ُمـ و لئے ٹی اهـ ُئ لوف ىبؿٌگ ِئ ػاکبى ثیؼك 

بػـی امے ػا ہتوک اف ہٌؼا موة ِئ کہ اثالؽ ىیپول ًب ىبػـی ًب ثھال کچ ہن ثـوک )آهؼ( ى

 ًب گھٹی و هوَؼ ًب ُمجکی هؼام عٌٌگک۔

ىیپول ٹی امہ رواًوکچ اك علوی آ ثزبفی تب اواؿ کٌٌگبًے ػاڑے واهؼی ىبػـ ًب كي  

کبؿی عٌٌگک کہ او ہوو ثزبفی تب هؼٌہ ِئ ہوو وڑ ىیئـ آتیٹی اینوًے ہـا وڑ او هؼٌہ تغـٍ 

 ػًکہ

ىولٌگپک اوًب هٹ آى پـیو  

 ہـ کل ػبػتے مغت ًب چبئک

 ؿوتے وعتل چٌڈیٌہ امتبى ًي

 پیي چوپ اك تویک امتب ًب گوبى

 ٰیطیي بطول

ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـآتیبى گڑاك ہٌؼًو ىبػـ اؿیـ ہـاكک كطـی ىبػـ پبًٌگـٍ یؼٌی  

تِل و ُکٌٌگ و                                       ‘ و ثو                                      اوكتب تو

ثیٌٌگ ىبػـی توى اواؿِئ۔ ػا ػًیبٹی اگہ اوكتے ربئیؼاػ یب رتبُئ مـهبیہ اك اؿے تو 

اوىبػـی ِئ۔ و ٰینیي ثنول ہن ہٌؼا تیبى امٹ ِئ کہ اوًب ىبػـی ہن كطـی ِئ ثنول فوؿ اٹ 

 ىبػـی کپک۔

ًب  تیٌب مبػہی و كطـی لضبظ ِئ ثـرب تغوک عٌٌگک۔ ثنول‘‘ ؿقل’’اوًب ىبػـی ٹی  

ؿـیجی وهللنی ًب گٌؼ ‘ ػڑػ و ؿن‘ ڈکھ‘موؿی‘ مغتی‘ ىیئـ آک اوًب فًؼًب آػیٌک ُئ ہـاكتیبى

ثـیک ولے ثنول ػا گڑاتے تیٌب ًوىت آى ڈکھٌگ ًب لکھ کوىنت کـیٌے ولے ڈکھٌگ هلنہ 

اًتئے کہ اًنبى فواك گواچی هـیک او اوًب فثبى وثیبى ہووگڑاتے ػؿىبى کیـٍ ہـاكک 

 ہووڑا گؼؿیٌگبًو۔

ٰینیي ثنول اعل کہ هللل هـے اعل کہ ؿـیت هـے ولے او ؿقل ًب ػولت آى هبال  

رتبئی ًب ؿن وؿقل ًب ‘ روؿ رلب‘ ثے وكبئی‘ وكب‘ گلہ‘ موف‘ هبل ِئ اوًب ؿقل ٹی واهؼی ػؿػ



اٍل تؼـیق ًب ثبثت ًٌے مـصبل آک هلیـٍ ربگہ اك ثنول تیٌب ًبػاًی ًب ًوَبى آتے ػؿىبى 

الڈو ًغـٍ تیبى ػُى گلہ کیک۔کیک و تیٌب اُمت ًب   

 ػين ػھي عبًہ عـاثب ثے هـاؿی ِتل کٌے

 ػا گٌوکب اُمت ػھٌو ػؿػ عواؿی ِتل کٌے

 کیوٍ ای ػیـاى گلہ تیٌب ًَیت آى اوؿوٍ

 ػا کٌب ثغت ِئ کہ ایٌو  آٍ و فاؿی تِل کٌے

ثنول ًب ىبػـی ٹی هومیویت ًب عڑکی اؿے اوًب ىیئـی ؿػَم ٹی ؿواًی اؿے اوًب  

ٹی ػين ِئ هزبفی ًب ؿًگ گیيتـ عٌٌگ اِک او امہ ػبىوبًہ ُئ ػًیب اك آثبػ  ىبػـی

رلب عوىی وؿوی کل اواؿ هلیـٍ و ىبػـ تیٌے ػاكتب ًیبم اٹی ‘ وكب‘ اواؿی‘ کـیٌے۔ ہـا تٌیبئی

 عیبل کیک۔

ٰینیي ثنول گڑاًب َچل ِئ چبئک و ہـاڑاى هـاؿ هلیک تو اوػے پٹیک ہٌؼى تیٌب امت  

اك ػُى ػؿىبى کیک۔عواہی تے ربگہ   

 عي تیٹ عي تب رواة ِئ پِٹٌہ

 وعت ًب ًي اے صزبة ِئ پٹٌِہ

 ایکہ لچوک اك وعتل میٌہ تو

 ىبػـی ًب اے کتبة ِئ پٹٌِہ

ہـ ىبػـآًجبؿ ٰینیي ثنول ًب ىبػـی ہن ىوًؼاؿی ًب پبؿٍ ؿب ؿواى ِئ ہـا ىبػـی اوًب  

پٌِی آ کتبة ًب فیٌت ‘‘ ُمٌجل’’ًب ٹی مبڑی و ہـا ىبػـی او‘‘ ًبفثو’’یب ‘‘ گیبواى ًب پھل’’

اؿیـ ػاكتیٹی ؿقل ىوًؼاؿی ًب کٌڈا ہٌٌِگ ِئ۔ُمٌجل ٹی ؿقل ًب کُھٹ ىبثیت عٌٌِگک و ػاڑے 

 اوًب ىیئـی ُگيبػ و ؿرضبى آک فؿك ُهنتی و تبالى عٌٌگـٍ ربگہل ػُى پبئک۔

 مغي تو هہـوهضجت صزبة پیؼا کہ

 هلن ًب مٌٹ توًی اًوالة پیؼا کہ

ًے ُهـؿي عیبل هـ تیٌٹ کـک ًی موچے  

 ثـوکب عیؼٹی تیٌب گالة پیؼاکہ



ػاڑے ثنول ہن ہوو صویوت آتے ػؿىبى کـیٌے ػًُکہ ػلن هـے تو چبئٌؼاؿی هـیک  

وهلن ًب ػومتی اعل فیبت هـیک ہووعل ىؼوؿ ًب مٌگتی هـیک و ثنول ِئ ہن یویي ِئ کہ 

 ثیؼك  عیؼ علٌگ و عواؿی آى آمـاتی ػُو ثلک۔

 ‘‘ُضٌبل’’

 ’’ ء ٹی چھبپ هل۔ ثنول ًب ثے 1997ثنول ًب هنٹویکو ىیئـی کتبة ِئ ہـا ‘‘ ُمٌجل

تٌیبئی ًب اصوال آک ىیئـی ػؿوىن اٹ مٌجل ٹی هلیـٍ۔ او وكب پٹک ولے وكب ‘ یبؿو هؼػگبؿی

ہچ ًَیت هلک وكب آى اوًب هـاػ اواؿی ًبِئ و ثنول اواؿی کہ ِمکوک عٌٌِگک اًتئے کہ اوًب 

گھڑتی و ویل ًب کلہو ہیُنٌے۔ ہٌؼا موة آى هچب رہبى ِئ ثـوے کـیٌے ہـ ہـكوکب گبم اوڑکے 

 ولے اوػے اواؿی ًَیت هُنٌے ػًُکہ او پبئک

 فهبًہ ٹی هچب وكب عٌتوى

 ؿن ِئ تے ًیبى ًي رتب عٌتوى

 کنـ تو کنـ کوچہ تو ہـ گلی

 ولے تیٌکہ ًي آىٌب عٌتوى

ئل واہن کن ُئ۔ عڑک ولے ولؼاہن ثنول تیٌے امت ثڈی ایتک کہ اعل کہ ًی کٌٌگ  

 ُئ ػومت و امتٌب ثٌؼکي اعل کہ ؿن مہیو واہن کن ِئ ػُى ػؿىبى کیک۔

 ثے هـاؿی هـاؿ ػُى هلک

 امتہ تو امت اواؿ ػُى هلک

 کینہ كـیبػ ٍوة ىبم اًتئے

 ػومت ًب اًتظبؿ ػُى هلک

ثنول فهبًہ ًب ثے هہـی ِئ پُہہ هـیک او چبئک کہ ؿن تے ىبػ کـوکل اف گڑا کل  

اًتئے کیي ػم امے ًب ػالمہ ثے هؼٌہ ِئ اًتئے کہ هچب ػوـ گؼؿیٌگب تو کل میجو  آ ثبوؿ

 تـوکو هتو ىیئـ امیٹی ػاوڑ ػؿىبى کیک۔

 ُػوـ گؼؿیٌگب رلب تیٹی

 اف ایٌو وكب وكب تیٹی

 ثبف پٹبٹ عٌتوٹ ػاڑے

 هہـ اف ػامہ ػومت عواٍ تیٹی



وػاکبى پؼ مہ ؿقلہ هطؼہ ثٌؼ  ؿقل کہ ہـاٹی امہ هْووى اك هـے ‘ ُمٌجل ٹی ؿقل 

ہن ؿینٌگ اِک یؼٌی امہ ثضـو هبكیہ ٹی اوًب ُهنہ ؿقل ہن هلیـٍ ہـا ثـاہوئی ىبػـی ٹی ثھبف 

 کن ىبػـ آتب ىیئـ آتیٹی اؿے ػًُکہ اوًب مہ ؿقلہ امے ًب هطلغ ػاػے۔

 فیت ػاؿے اعؼؿ هنوت کٌب

 اف کٌب رٌؼے موب هیوت کٌب

یٹی هوًب ثـیک اوًب لوف آتیٹی مبػہی و ُمٌجل ٹی ثـاہوئی ؿقل امہ گچیٌو وڑ وڈول م 

فثبى وثیبى ٹی ؿواًی اؿے ہـاًب موة آى ثـاہوئی ؿقل ٹی ثنول ًب امہ موگوُئ ہٌؼ اك 

 اؿے۔

 

 

 

  حٌیف هساج

ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ٹی صٌیق هقاد ًب ىبػـی ًب وڑو ڈول کل آى رتبِئ اوًب عیبل  

ىبػـآتیٹی ہوو یکہ اًگب ىبػـ ِئ کہ ىیئـی گيبػ آى ثیؼك صٌیق هقاد ثـاہوئی ‘ ٹی ثُنٌی

كِي ىبػـی و ىبػـی ًب اٍول آک اوًب ربگہ ربگہ ىیئـ تیٹی ًظـ ثـیـٍ ہٌؼى ػا الئغی تیبى 

ثیؼك صٌیق هقاد كي ِئ یؼٌی ثضـ ووفى آى هکول ثلؼِئ۔ ثھبف آک پبؿٍ کہ عیبل ًب هوًب وفى 

ئغی و ًبثوػی ِئ ڈھکٌگ کي یب كي ہچ اك اكک ولے ػا وڑًب عیبل تغوکب ىبػـ آک تیٌب ًبال

ػوًو ہیت کیـٍ۔ اًتئے کہ صٌیق هقاد ہـا كي آى پُہہ ُئ ىبػـ امے اوًب عیبل ہچو ربگہ اك 

مجک هلک و ػُى اًگب ثٌؼؽ آتب ػا عیبل ؿػ هـیک کہ كي چبہوکب ىبػـ ًب عیبل مجک و عبم 

 هـیک۔

اوًب  صٌیق هقاد ىبػـی ًب مـصبل آ گچیي وڑٹ کوىنت کـیٌے و مـمہت هُنٌے 

ؿقل ٹی امہ پومکٌو َچل وؿًگ اك عٌٌِگک یؼٌی اوًب ؿقل ؿػوم ٹی اف ثلکہ ىوى ٹی ِئ۔ 

 ػًُکہ ربگہ اك ػُى ًوىتہ کیک۔

 ًٌب فًؼگی ًب ػزت ػا ؿواد ئِ    

 ہـا توِى ٓبهت ہویو اوًب ؿاد ئِ 

 ٓجیت ہن کٌب ہـكک ػا کٌے آى

 ًوب ػؿػًب ػے موة ػے ػالد ئِ 



چوؿک وہبئیکو اواؿ اؿیـ و ‘ هؼـٰی ًظن‘ ی ٹیهقاد ًب ىبػـ‘ ؿقل آى ثیؼك 

اللیچ ‘ ہـؿًگ ٹی رتبُئ ؿًگ اك ىبؿبًے۔ هقاد ًب ىبػـی ؿاد ًب آػیٌک ِئ او ہڑك

وؿـیت و اهیـ ًب ًیبم ٹی كـم ِئ هٌٌگ کہ تیبؿ اكک۔ و ہـ ہوو کـػاؿ آ ًظـ تغبًے ہـا ثے 

ایتک۔ میوتی و ػىوٌی ًب کلہو هـیک ہٌؼًو عیبل اك ػاوڑ ىیئـی ػؿوىن  

 ؿـیجے هللنی ًب ٹوک تینہ

 ػزت ٹپبتے آ ثے پوک تینہ

 کٌے پبمہ هـک ہوىیبؿ لیکي

 کٌب ایلن ًب ػوٹی ڈوک تینہ

هقاد ًب ىبػـی للبظی اكک وًہ فوؿٹ ہتوکو ىبػـی امے۔ او كِي ىبػـی ًب اٍول  

ہـ و هوَؼ آتیبں ثلؼ عٌٌِگک ہٌؼا موة ِئ کہ اوًب ہـ ىیئـ ٹی گيبػ وهوَؼ اك هلیک۔ و 

ثٌِوکب یب هبؿی عواًٌگ آى پؼ ہوو ىیئـ ًب ثیبى وهلہوم و هوَؼ ِئ تیٌکي مـپٌؼ هـیک کہ صبل 

 وڈکھبک موگو اؿیـ۔ ربگہ ئل ؿاد ًب ًقوؿی تے ػاوڑ ػؿىبى کیک۔

 ػا هغلوم ٹی رٌگ ریڑٍ كنبػے

 ہـک ػاًب عیـٹ ًی ِػًّب هلبػے

 کـک ػومت گیـام رواًی تے هچب

ےکٌب اے امٹ آ عطب اوػے یبػ  

هقاد ؿقل ًب هقاد ِئ رواى پُہہ هـیک و ثیـٍ مـصبل ِئ ثٌؼ کٌٌگ کے لوف آتب کوک  

ِئ ہلیک اوًب ىبػـی ؿػو ثٌؼ و هبكیہ ًب هتکٌب ؿوایت آتیبں رتب عٌٌِگک۔ هقاد ہن كطـی ُئ 

ؿقل گوُئ ىبػـ امے هقاد ہن تیٌب مٌگتی و هضجت ٹی کنت  ومبڑ تِغک اوًب امت روه 

ومت ًب علن اٹ عٌٌِگک ہـا امہ هؼؿتی ُئ   ػول امے ہٌؼا واهؼہ ِئ ػ کیک ہـاتن ؿهیت ِئ ػ

 اوڑ ػؿىبى کیک۔

 اهـ امت ثق روه ٹی الؿٹی

 ًٌب ػىوٌبکو ًُوب ىبؿٹی

 کٌے تو ہوووڑ کـوئی اؿے

 ًوىتہ اؿے اًت کـػاؿٹی

 اوًب فیت ًب کچ گڑ هلپک



 هقاد ِئ پـیيبى ثبفاؿٹی

 

لوجہ’’صٌیق هقاد ًب کتبة  ‘‘ 

 

 ’’ ء ٹی چھبپ هُنٌے۔ ہٌؼى کہ 1996صٌیق هقاد ًب اولیکو ىیئـی کتبة ِئ ہـا ‘‘ لوجہ

پِي تہ لوجہ ِئ ہٌؼاوڑ اوًب ًوىت آتیٹی ہن لوجہ عٌٌِگک اًتئے کہ ہـاتن امت ًب 

كـام و رتبئی ًب چبہٌؼاؿی لوف آتب ػؿوىن ‘ ڈکھ ػؿػ آتب اصوال‘                                     

وڑ لوجہ ًب ہـ ًوىت هتبحـ کیک و اٹ ہتٌگ اِک تو ہوو ًوىت آک تیٌب احـ ِئ گیـام کپنہ۔ہٌؼا

ىبػـ ًب ىیئـی گيبػ و كکـی ؿرضبى ًب پبؿٍ ؿب اىبؿٍ کیک کہ ىبػـ تیٌب كي آى رواى ثلؼِئ 

‘ ًظن هؼـیٰ ‘ او كکـ ًب کڑهجی ٹی ػڑوکے۔ ػًُتو لوجہ ٹی گیيتـی ؿقل ًوىتہ اؿیـ ولے

ػـی ًب وڑ اوًب اًؼاف چوؿک آک ہن گچیي آ مـصبل آتیبى فیجؼاؿ کٌٌگبًو۔ هقاد ًب ىب‘ ہبئیکو

وثیبى کل آى رتبِئ اگہ اوًب صوؼ هـے یب ًؼت یب ؿقل او ؿوایتی اكل یؼٌی او تیٌب هوَؼ و 

 هْووى ِئ ثـرب تغبًے ػوًکہ صوؼ ًبتہ امہ ثٌؼئل۔

 اوًب یبػ امتبى رتب هنوًے

 کٌب فًؼگی کل مقا هنوًے

بى ًب وڑو عیبل ًب یؼٌی لوف آتب ثبثت مـصبل ِئ ڈھکٌگ ًب کوىنت کٌٌگبًے والے ثی 

 ػؿىبًی هلہوم ِئ پُہہ هٌٌگ ٹی هؼت کیـٍ۔

هقاد  ىبػـ ًب ہٌؼ ِئ صیخیت ِئ کل آى رتب و ثھلي چبئک اوًب عیبل ِئ کہ ػين ًب  

هوًٹی صني ثے وك هـیک ػا ػين ِئ کہ صني ِئ ثڑفا آموبى مـ کیک ربگہ ئل ہٌؼا 

 هلہوم ِئ ػاوڑ ثیبى کیک۔

ينًے گوػی کـو صني ًب ػا کٌب ػ  

 تِغک کبٹوہ ًی کٌب پِي ًب تبد ئِ 

 امہ پیي ربگہ اك ہٌؼا هلہوم ِئ و تیٌب امت ًب پوؿوا اؿهبى آتب ػا وڑ ػؿىبًی ِئ کیک۔ 

 ًیبهٹی تیٌب کہ ثل هنوت ملیل

 امتٹی کل امتٌب صنـت ملیل

 هل وػی یب ؿة ػالد ہـ هـُ ًب



 پُہہ کٌے کـ اًتکي ؿـثت ملیل

مبػہی اؿے کہ كطـت عٌٌگ اِک ػًُکہ۔هقاد ًب ہبئیکو تیٹی ػاعل    

 تہوًب ؿًؼٹ

 اعل اؿیٹ مبػٍ

 ای کبوٍ پٌؼٹ

ًب مـصبل آ لوہ ًب هہـ و مغتی وموؿی تے ػاوڑ ثیبى کیک کہ اوتیٌب ‘‘ لوہ’’هقاد  

هـے یب ثبُمٌی ہـ هومن ِئ اوًب                                       چٌبء کي ہچو گڑامے آى علپک 

ف اؿیـ۔امہ آرو ُئ   ًظن میٹی ػاوڑ عبٓـاى مّگک ہـاًب موة آى لوہ ًب صن آک اولیبػ آ ثھب

 ػؿىبًی کیک۔

ًب یغہ تہو                                      وعت وعتل   

 ثـف ٹی گوؿیچ کيک مو تڑک

 ًت ىپبػا ًت ِتتوى لُوہ کٌب

 او کٌب کٌڈا ػػیٌِگک ُؿم وکیک

 ػُى تٌَکب توؿمہ تیٌب ُگؼے

 هوى ٹی ایتک تہوًب او ثذ آ

 ثبُمٌب او میٌہ ٹی تیٌب کٌے

 ثچلک هومن ًب هچب ؿن تے آى

 ػوتب تیٌب ًیبهٹی ڈکھک کٌے

 ػُى کہ هوال ؿن تے آى ؿکھک کٌے

  هٌظور بلوچ

هٌظوؿ ثلوچ فًؼگی ِئ اوًب فًؼاًگب ػوػ آتیٹ تؼیلٌگ ًب الئغی تِغک او صویوت ِئ  

صویوت چبئک و پبئک۔ مچبئی ًب موة آى او ػومت آى فیبت ػىوي وػی کـیٌے۔ میبمت 

ک ولے اػة توى اوًب میبلی ہن مچبئی ًب ثٌبػ هـے یب ٍضبكت او هؼام ربچ ہلٌگ ًب ُمؼ تغ

آٹے ثـاہوئی اػة ِئ پومکي ُئ کنـ اك ِئ آىبؿٌگ ٹی هٌظوؿ ثلوچ ًب ثھلو ػُو امے۔ و 

عبً کـ ثـاہوئی رؼیؼ ىبػـی ہـاکہ ػامہ ًب پومکٌب ػؿوىن ٹی ِئ اوًبمـصبل آتیٹی وػیکی 



ؼى ثـاہوئی اػة ًبًخـ هـے یب هٌٌگ ِئ ػاكتب موة هوى هوبثل یب پؼ پيت هٌظوؿ ثلوچ ِئ۔ ہٌ

ًظن اوػے تٌویؼی ىؼوؿ اٹ ہٌٌگ و تٌویؼی ػوؿمیٹی ىبهل کٌٌگ ًب ہن هٌظوؿ ثلوچ ًب 

 توؿوآک ُئ۔

 1990 كي وكکـٹی ػے پؼے آى ىوًؼاؿی ‘ ء آى پؼ ًب رؼیؼ ىبػـی ہـاًب ؿًگ و تت

ـ کل کہ ىیئـی گيبػو عیبل ًب ثُنٌی ِئ۔ ایٌو ہ‘ كکـ‘ ثٌٌگے ػا هٌظوؿ ثلوچ ًب ىؼوؿ

 ىبػـی کہ كي ِئ ّـوؿی عیبل کیک تو ػاًب موة ہن هٌظوؿ ثلوچ ِئ۔

هٌظوؿثلوچ چڑٍ ىبػـی ًب كِي ثیبى کیک ثلکہ تیٌٹ ہن ہوو وڑ ىبػـی کیک۔ ہـاکہ  

 ؿا ہٌؼو وهبًوػ آتے ىبػـی کي ّـوؿی پبئک۔

کل آى ُهنت هٌظوؿ ثلوچ ًب ىبػـی ہتوک یؼٌی )آوؿػ( ِئ ہـاكتے تیٌٹ مزلیٌے و  

چیٌب ىبػـی ًب عوثی ہن ہٌؼاػے کہ او ہتوک هـے۔ وتیٌٹ هٌظوؿ ثلوچ ػا ہیت ِئ پبئک کہ گ

ثـوک )آهؼ( ًب ىبػـی ًب ثُني آ ىبػـی ٹی ىوبؿ هلک اًتئے کہ كِي ىبػـی ًب ُگـد آک ہن 

ہٌؼاػو کہ  ىبػـی ٹی هوَؼ اك هـے۔ اوٹی امہ عیبل اك امہ کلہوك هـے و لوف آتب تت 

و ػا رواًی ہن اوًب ىبػـی ٹی عٌٌِگک کہ او لوف آتب تت آى رواى پُہہ ِئ ِئ ىبػـ پُہہ هـے۔ 

و لوف آتب رٌؼ ًب هؼٌہ ًب ہٌؼا اوتے ًوىتہ کیک یؼٌی ثـاہوئی ىبػـی ٹی کل آى ُهنت علوی آ 

‘ گڑتی‘ و فثیبؿب لل لوف آتے ىبػـاًہ لوف ًب پِي تٌٌگ ٹی اوًب ثھلو کوبل اك اؿے ػًُکہ ڈکھ

گھٹ وگھـ وپیي ہٌؼا وڑًب علوی آ لوف آتے ىیئـی ػؿوىن تٌٌگبًے ہـا ‘ مثيب‘ گوؿیچ‘ چیِلک

 رؼیؼ ىبػـی ِئ فثیؼاؿ کـیٌو ػًُکہ۔

 اؿهبى گڑتی ویل وؿن ػا مغتی و موؿی ام هلـو

 عوىی ًب چـک ڈکھبتے ػؿو وعتبک ػا مغت اًگب کبؿٍ

ٌٌگـٍ ػاکبى ثیؼك هٌظوؿثلوچ ًب ىبػـی ٹی هتل و ومبہت و ثزبفیک ػا وڑ اوڑػٍ ع 

 کہ اوًب ىبػـی ًب ثيظ روڑو واوتب مہی ہٌؼا و هؼٌہ ًب ثبثت امتؼوبل کٌٌگبًے ػًُکہ

 پبئے هوؿیٌک ًب هبتي آ او

 وعت وعتل ہـاکہ هغبکہ

هٌظوؿ ثلوچ ثـاہوئی ؿقل کہ ہـا ہٌؼِئ تؼیي کـے او هہبلو کل تو الَو او ؿقلِئ ػاعہ  

اؿے۔ اوًب ىبػـی ٹی هوهی و وٓي ىوى ًب پبؿٍ ؿب ػؿے کہ ایٌو اوٹی ہـ مـصبل ہٌؼی 

ًباًَبكی ًب ػؿک ‘ ؿـیجی‘ لٌگڑی‘ ػومتی ًب ؿًگ پبه ِئ یؼٌی اوًب ىبػـی ٹی هضکوهی

هلیک و او تـهی پنٌؼو عیبل امے ًب عوامت گبؿے و پبئک کہ کل ِئ ثـیجـی ًب ثٌبػ آ ہٌٌُگ 

تو ثیـٍ ِئ اهیـ وؿـیت ًب كـم هق۔ چٌک و ثھلي ًب كـم هق اگہ كـم اك تغٌگ اِک 

ىؼوؿ و عیبل آتب ُگيبػ ًب فی آ هـے۔ اگہ او ؿقل ِئ فلق و الڈی ًب لوف آتیبى ‘ چبئٌؼاؿی



ثیـیلیٌے ولے ولؼا ہن اوًب عیبل اوًب هغلوم ًب ؿـیجی ِئ کٹلٌگ و آروئی ِئ ػوٹی کٌٌگ ًب 

 پبؿٍ ؿب گبم علٌگ ًب کلہواك تِغک۔

وڑ ثیبى کیک۔ػًُکہ تیٌب ڈؿبؿ و ڈیھ ًب ثؼصبلی و ًبهـاػی تے ػا   

 هوًب ًٌکو واِئ وٓي

 عبلی چٌکو واِئ وٓي

 ػاهبًک ًبػا ىبثیت آ

 ًٌکي تٌکو واِئ وٓي

 

ولے  او ًباهیؼ و امت ایکین اف اوػے موبِئ کہ وعتل ثـیک ثہبؿی هـیک اًتل ًي  

عواى ہوووڑ هـیک ولے ہوو ػوؿ ِئ ػوئی کٌٌگ کہ فوػ فہیـی وعیؼ علٌگ اولیکو ىـٓ 

 ِئ ػًُکہ او پبئک

هـوئے ؿقل‘ چبًڑػٍ ًب ًي هـوئے  

 کّنیٌب عي تکے کل تلوئے ؿقل

 ثے ومی ربگہ ػا عي تیٹی کپـو

 عي تیٹی ہـ هغوکب هـوئے ؿقل

 تٌیب عي تب عڑیٌکبک عوىی ػموؿ

 ؿوىٌی ًب وڑٹ چٹ ہلوئے ؿقل

اوًب ىبػـی ٹی ػاکوبل اؿے کہ علوی آ لوف آتے رؼیؼ ُئ پومکي آ عیبل آتیٹی ػاوڑ  

امہ رتبُئ فیجبئی اك ػؿىبى کیـٍ ػًُکہ۔ اوڑػٍ کیک کہ  

 ػؿػ ًب هومن کبئک

 ىیئـ مـوًقی پبئک

ؔ   کپہ گڑتی هٌظوؿ  

 ؿة امتبتے چبئک

  امتبؿ تِغل تیٌو



 

 ’’ ء ٹی چھبپ 2002هٌظوؿ ثلوچ ًب اؿٹویکو ىیئـی کتبة ِئ  ‘‘ امتبؿ تِغل تیٌتو

لے ػا ہوو اولیکو هل۔ ػًُکہ ثـاہوئی ىیئـی کتبة آک امٹ آى فیبت ٌٍق آتیب هـیـٍ و

کتبة ِئ ہـاٹی ثیـٍ امہ ٌٍق یؼٌی ؿقل ًب فی آ ًوىت آک اؿیـٍ ػا کتبة كٌی وكکـی 

لضبظ اٹ امہ رتبُئ ہٌؼ اك تغک پومکٌب وؿًب ىبػـ آتے ثھبف گڑا ہیل کٌٌگ ًب ثبثت ػا کتبة 

آى ؿہیٌِگک یؼٌی ہتوک آ ىبػـی )آوؿػ(ًب عیبل و ؿًگ اهـ هـیک و ثـوکب )آهؼ( ًب اهـ 

ًب هچب ًوىت آک ہتوک یؼٌی تیٌٹ ىبػـ ًب مزلوکو ػاكتیٹی آهؼ ‘‘ امتبؿ تغل تیٌتو’’هـیک 

ًب ہچو ًوىت اك هلیپک۔ ػاکبى ثیؼك كي ًب ؿػٹ ثھبف عیبلؼاؿی کٌٌگبًے۔ کتبة ًب عواًٌگ 

آى ىبػـ ًب ىیئـی گيبػ اوًب ىؼوؿ ًب ثُنٌی و كکـی ؿرضبى آتب ثبؿوٹ هؼلوهؼاؿی هـیک 

اپبؿ ہیپبؿ ٹی هـوکب ہـ ویل و ڈکھ آتے عٌبًے و اوًب امت ہُنوًے کہ الل کہ ىبػـ تیٌب ػ

لوچی اٹ ػے تہ تیـ کٌٌگ ِئ ولے امہ ٓجوہ اك کہ تیٌے اهـاء ‘ لٌگڑی‘ هضکوهی‘ ؿـیجی

پبؿٍ یب اهتؼاؿ ًب عوارہ  ہـ گڑا ہـ ٓبهت اوتب ػوٹی  ِئ۔ ولے ىبػـ ًب عیبل ِئ کہ ثـیجـی کل 

ُمؼ یب چبئٌؼاؿی تغک تو او ؿاد ٹی ػا ًباًَبكی و ًبهـاػی تب  ًب صن ِئ اگہ کل ىؼوؿ و

 ثـعالف رک هـے۔

هٌظوؿ ثلوچ ؿـیت ُئ اُؿامے آى تؼلن تغٌگ ًب موة ؿـیت آتب ىبػـے و هؼام  

ىیلکو ٓجوہ ًب کوالغوائی ِئ کـیٌے۔ اوًب ىبػـی ٹی اهیت اك اؿے و تیٌب وؿًبتے کلہوایتک 

یک کہ ػا ڈؿبؿ ًب عوارہ ًُن اُؿے۔ ہـ گڑاًب عوارہ هجو۔ هئے اوتے ثیؼاؿی ًب پبؿٍ ؿب اىبؿٍ ک

آًجبؿ اٹ وهٹ فًؼ گؼؿیٌگو او ػاہن چبئک کہ ہـاتن هوم ًب ہیت هـیک تو ثڑفکو ٓجوہ ِئ 

ُعلیل ہـكک کہ کل پگہ هوى ٹی ملیپ وصنبة عواہپ ہٌؼا هلہوم ِئ تیٌب ىیئـ اٹی ػا وڑ 

 ػؿىبى کیک۔

ٌتوًي تیٹی ملـ کینہ امتبؿ تغل تی  

 ػىوي ًب ہقاؿآکو ًی مبؿ تغل تیٌتو

 ثٌؼؽ ًب ػتـ ًب ام اف هؼؿ هگـ کنے

 ًے فًؼٍ هـوئی ِئ ػمتبؿ تغل تیٌتو

هٌظوؿ امہ چبہوک ُئ ىبػـ امے او تیٌب ٓجوہ ًب ویل آتیبى رواى ثلؼ ِئ و ثڑفکو ٓجوہ  

ِئ ًب هکـو كـیت آتے رواى چبئک اوًب ىبػـی ٹی هؼام ػا کلہو ؿمیٌگک کہ ثلوچ هوم 

هیبػت ًب ثھبف ّـوؿت ِئ ہـاتن هیبػت مہی هل تو الل کبؿین ٹی ثـیک هگہ ػاڑے ًٌب 

ؿہجـاک و ًٌب کوالغواک ثیـٍ ػؿوؽ ًب ػًیبامے آثبػ کـیٌو۔ ػا عیبل ِئ ىیئـ امیٹی ػا وڑ 

 موگو کیک۔



 هوًٌگب ًي اعل فوؿے

 چیوعت امکب کل عي توؿے

 گبهٹ تیٌب گبم اڑیٌگب

 چبك گڑا ًی ؿہجـ کوؿے

امتبؿ تغل تیٌتو ٹی ىبػـ ؿاد ٹی هـوکب عـاة اًگب ػوػ آتب ًيبًؼہی کیک کہ ایٌو  

ایلن ایلن ًب ػىوي ِئ ًلـت آتب كَل الة هٌٌگ ِئ ػاڑاى ػىوي تے كبئؼٍ ؿمیٌِگک و ًٌے هؼام 

 ًوَبى ػًُکہ او پبئک۔

 تیٌب ػوتیٹ کنق ًی تیٌب ایلن ِئ ہٌیي آ

تِقتیٌٹ عؼا ػًُو ام رــ                                       اوًب کوًٹ آ تو  

هٌظوؿ ثلوچ كي ِئ چبہک او كي ىبػـی آى رواى ثلؼ ِئ ہٌؼا موة ِئ کہ اوًب ىبػـی  

ٹی هوَؼیت اؿے للبظی اف۔ مـصبل و لوفآتب مٌگتی و لوف آتب ہٌؼِئ چبئٌگ اوتب تت ِئ پُہہ 

هٌٌگ ًب ثبؿوٹ هٌظوؿ کوبل کیک۔او تیٌب ڈؿبؿ ًب کوالغواٍ ِئ اًت اُمت ہنوًی اَك او عٌِک 

ن ٹی موگو کیک اوًب تيجیغ و امتؼبؿیہ تب وڑ چٹ پومکي و ثؼل ِئ ػًُکہىیئـی ػوى  

 اُمت ہُيوکي ػاوڑ ػًُکہ ہيٌگب چبؿی

 ؿوتب علوکي ػاوڑ ػًُکہ علٌگب چبؿی

 هُنـ ػامہ علوٹ عـهبک یلہ ػے آى

 فًؼے پلوُکي ػاوڑ ػًُکہ پلٌگب چبؿی

ئی و َچل ہٌؼاعل اؿے هٌظوؿ ثلوچ ًب ؿػیق و هبكیہ تب وڑ کل آى رتبِئ اوكتیٹی فثیب 

مہ تیٌب ىیئـ تیٹی اواؿ کٌٌگو ثھبف آ ىبػـآک اوًب  ـِ کہ ایلو ثـاہوئی ًب ىبػـاک ػاكتے ًول ک

امہ امہ حبثت ُئ   هَـػہ ہن تیٌب ىیئـ آتیٹی اواؿ کـیٌو ػا کل پومکٌو وڑ وڈول و عیبل آتب 

 موة آى هوکي هـیـٍ ػًُکہ۔

 ػىت اٹ ُؿلي تٌیب تٌیب

ٌیباوِؿي هغي تٌیب ت  

 یب ػاوڑ 

ًب ـّ  ثـكٌگب فًؼگی ِئ اهو ػوک ع



ًب ـّ  اصوالے تیٌب تیک ثؼى عوک ع

امتبؿ تغل تیٌتو ٹی ہچو وڑ میٹ گھٹی اكک ػا اولیکو کتبة ِئ کہ كِي ىبػـی و  

 ىبػـی ًب ُگـد آک ُهچ عٌٌگـٍ و ہٌؼی اؿیـ۔


