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 پیش لبز

 

 چئیرمین خلیل بلوچ

 

ّشیں گپے کہ گوں پارٹی ِء انقالبی پہ من و

کہ وتی َء ہما کیڈر گوں ، تْران کنگ َء آںجہدکاراں 

دؤر ِء راجی جنجاالنی دیمپانی اش کرتگ، چہ 

ہمگام  می َء رکّگ ِء واستا سیاست ءَ قومی گال

 بوتگ انت ُء مئے ہواریں جہد ِء بہر جوڑ بوتگ انت۔ 

انت ُء اے انقالب ُء آجوئی ِء جہد چہ ُکاّلں پاک تِر 

 کار َء دیما بروک الّم پاکیں مردم بنت۔ 

جاوارانی زانَگ ُء راجانی چِن ُء نزّار َء انقالبی مردم 

چہ کاّلں شرتر ُکرت کننت۔  اے عمل ِء تہا اہم تریں 

کردار انقالبی جہد کارئیگ انت۔ من وا اے ُگشاں کہ 

قومانی ماڑی ِء بنیاد انقالبی جہدکار ِء کوپگانی سر 

تاتگ انت۔ َء اوش  

اگں انقالبی جہدکار ِء بستار اینکس مزن انت آئی ِء 

ذمہ واری ہم ہمینکس باز بنت۔ بلے آئی ِء ذمہ 

سر َء تپاک  انی گیشینگ َء ساری مارا اے گپ ءِ واری

بوگی ایں کہ انقالبی جہد کار کئے َء ُگشنت۔ آ 

کجام صفت انت کہ یک لَس مردمے َء انقالبی یے 

؟جوڑ کنت  



 

 

ہ چہ پِیستگیں، شونز بَستگیں ُء ہما َکس ک

اوشتاتگیں جاوراں رکّگ ِء واستا یک ہواریں عملے ِء 

بہرے جوڑ بیت تہ بزان کہ آئی ِء انقالبی سفر ِء 

بندات بوتگ۔ مئے جاوارنی ہساب َء انقالبی جہدکار 

ہما انت کہ وتی ذات َء یکّر کنت ُء وتی قوم َء چہ 

انچیں  غالمی ِء ریزتگیں سانکالں کّشگ ُء یک

آزاتیں ُملکے ِء جوڑ کنگ َء جہد َء انت کہ ہود َء ہر 

مردم ِء ذہن گوں آزادی َء دیمرئی دوستیں سوچ ُء 

کنت۔  پہروایاتاں دیم َء ُبرت   

انقالبی جہدکار شما اِت۔ مناں، اگں شما منا اے 

 قابل سرپد بئے۔ گڈا مئے ذمہ واری چے انت؟

   پارٹی ُء پارٹی ڈسپلن

َء ُگشت انقالبی جہدکار یک  انچو کہ من پیش

ہواریں عملے ِء بہرے ُء ہواریں عمل َء تہنا پارٹی دیم 

َء برنت۔ پارٹی ِء تہا وڑ وڑیں ہیال ُء فکر ِء مردم بیت 

بلے آ یک نظریہ یے ِء سر َء تپاک بنت ُء یک یا یکے 

 َء گیش لوٹانی پورا کنگ َء ہواری َء کار کننت۔

قومی یا انقالبی پارٹی بلے تہنا مہلوکات ِء ُمّچی َء 

جوڑ نہ بیت۔ چو کہ پارٹی ِء باسکانی بازیں جیڑہانی 

سر َء وتی وتی ہیال بنت، آوانی ہواریں عمل ِء 

برجاہ دارگ ُء دیما برگ ِء یا پْرشت ُء پْروش ِء دارگ ِء 

واستا یک تنظیمی ڈھانچہ ُء نظریہ یے الّم انت۔ 

 ایشی َء پارٹی ڈسپلن ُگشنت۔ 

انی نیام َء اختالف یک جمہوری ُء پارٹی ِء باسک

الزمی چیزے۔ بلے اگن پارٹی ِء تہا ڈسپلن مہ بیت 



 

 

تہ ہمے اختالفانی آسر پْرشت ُء پْروش بیت۔ یک 

انقالبی پارٹی یے ِء ُبنیادی ّشری ہمے بوگ لوٹیت 

کہ آ وتی باسکانی اختالفانی گیش ُء گیوار َء 

ُء ہم  کنت ُء آہانی نیام َء بھروسہ پہالکاپی َء ُکت 

کنت۔ پہپّتی َء دیما ُبرت   

چریشی َء انقالبی جہدکار وتی کاراں الکاپی َء ُکت 

کننت ُء آہانی ُشمار روچ پہ روچ گیشتر بوان بیت۔ 

اگں ڈسپلن مہ بیت جہدکار دلپروشی ُء پرشت ُء 

پروش ِء آماچ بنت ُء پارٹی ِء بود درکئیت ُء گّڈی َء 

 ساہ دنت۔ 

استا پارٹی لیڈرشپ ِء ذمہ ڈسپلن ِء برجاہ دارگ ِء و

واری وا اَست انت بلے باسک ہم بے ذمہ نہ انت۔ 

لیڈرشپ ِء کار اِنت یک انچیں آئین یے ِء جوڑ کنگ 

کہ جہدکارانی اجتمائی سفر ِء تہا آہانی رہشونی َء 

کنت۔ اگں پارٹی ِء باسکانی نیام َء اختالفے  پہُکت 

ودی بیت تہ مرکزی یا َدَمگی لیڈرشپ آئین ِء 

کنت۔  پہساب َء ہمے اختالف ِء ٹہینگ َء فیصلہ یے ہ  

پارٹی باسکانی ذمہ واری ہمیش انت کہ آ وتی 

کننت ُء ہمے فیصلہ ِء  پہذاتی پسند ُء ناپسند َء یکّر 

کنت۔ اگں آ چہ َدَمگی لیڈرشپ ِء  پہپاسداری َء 

فیصلہ َء وش نہ انت ُء ماریت کہ اے فیصلہ آئین ِء 

ی لیڈرشپ َء وتی جیڑہ َء ہساب َء نہ انت تہ مرکز

بہ بارت۔ اگں مرکزی لیڈرشپ ہم ہمے فیصلہ َء کنت 

کننت  پہتہ پارٹی ِء باسک بائد وتی اختالف َء ہالس 

 ُء اجتماعی جہد ِء تہا وتی کِرد َء برجاہ بہ دار اَنت۔ 



 

 

بلوچ نیشنل موومنٹ ِء ُبن ہِشت ایر کنوکیں مئے 

ی َء یک رہشوناں مارا یک قومی پارٹی یے ِء ہمرائ

تیوگیں منشورے داتگ کہ آہانی مئے نیام َء ہست 

نہ بوگ ِء وہد َء مئے رہشونی َء ُکت کنت۔ بلے مارا 

رہشونی زورگ ِء واستا وتی آئین ُء منشور وانگ ُء 

 چارگ لوٹنت۔ 

بی۔این۔ایم ِء آئین ِء رجانک بلوچی، براہوئی، 

انگریزی ُء اردو زباناں َکنگ بوتگ انت تا کہ پارٹی 

سکاں آئی ِء سرپد بوگ َء ارزانی بہ بیت۔ با  

پارٹی ِء تہا آئین ِء پاسداری پارٹی ڈسپلن ُگشگ 

بیت۔ بلے من ُگشاں ایشی ِء بستار انگہ ُبرز تر انت۔ 

پہ ما پارٹی ڈسپلن زند گوازینگ ِء داب ُء ڈولے، پہ 

ما پارٹی ڈسپلن زند رہبندے۔ چیا کہ پارٹی ِء 

باہینتگ انت، زند ِء پروگرام ِء واستا ما وتی زند 

وّشی ُء آسراتی ببا داتگ انت ُء زند ِء ہر سہت 

 پارٹی ِء نام َء کتگ۔ 

اگں انگہ یکّے وتا چہ پارٹی ڈسپلن َء ُبرزتِر لیکیت ُء 

وت َسر بیت ُء دل َء ہمے ُگشیت کہ آ پہ پارٹی َء 

نیکی یے کنگ َء انت تہ من ُگشاں آ چہ پارٹی 

رپد نہ انت۔ ڈسلپن ِء بستار ُء َشرپ َء س  

  نظریہ، جہدکار ُء راج َء گوں بندوکی

جہدکارے ِء واستا اہمیں ہبر ایش انت کہ آ کجام 

فکر ُء نظریہ ِء بنیاد َء جدوجہد کنگ َء انت، چیا کہ ہر 

نظریہ ِء وتی مکسدے بیت ُء باز وہد َء دو نظریہ ِء 



 

 

مکسد یکے دومی ِء َچپ بنت۔ نظریہ ہما فکر انت 

گیّشینت۔  کہ آ تئی عمل ءَ   

پہ ما نظریہ ہمے واستا ہم َسک اہم انت کہ مارا اے 

درگت َء مانگیشینگ ِء مزنیں جہدے کنگ بوتگ تاکہ 

قوم نظریاتی ُرنگراہاں گار بہ بیت ُء عمل ِء کِشک 

چہ چّماں اندیم بہ بیت۔ اے کار بلوچ قوم ِء دیمرئی، 

آزاتی ُء وتواکی ِء نام ِء سر َء وتساچیں 

تگین انت۔ اے مئے رہشون ُء راجدوستانی کُ 

جہدکارانی گْوستگیں پانزدہ ساالنی جہد ِء برکت 

 انت کہ اے نظریاتی ُمچ تاں ہدے َء ہالس بوتگ۔

مئے نظریاتی جہدے ُء مئے نظریہ َء را مردم 

نیشنلزم یا قوم پرستی ِء نام دنت۔ قوم پرستی ِء 

لبزی مانا وتی قوم ِء عبادت کنگ انت، بزاں گوں 

گنوکی ِء ہّد َء دوست دارگ ُء وتیگ  وتی قوم ءَ 

 کنگ۔ 

پہ ما اے سوال اہم انت کہ جہدکار ِء گوں وتی قوم 

َء سیادی چوں بہ بیت، چیا کہ جہدکارانی قربانی 

پہ وتی قوم ِء آؤکیں اوبادگاں یک شرتر ُء رژنائیں 

بانداتے ِء واستا اَنت۔ پمیشکا انقالبی جہدکار ِء 

ں بندوکی یے الّمی گوں وتی قوم َء سکّیں مہکمی

انت۔ چہ بلوچ قوم َء منی مکسد بلوچ قوم ِء ُکلّیں 

مردم انت۔ آہانی تہا مئے مخالف ہم است انت۔ تا 

وہدیکہ ما گوں وتی مخالف َء یک دل پہکیں سیادی 

یے نہ داریں آ ہجبر مئے جہد ِء بہرے جوڑ نہ بیت، ُء 

غلط فہمی ُء سرکاری پروپیگنڈہ ِء وجہ َء چہ ما دور 

وان بیت۔ ب  



 

 

جہدکار ِءکردار ُء عمل پہ مہلوک َء مثالے ُء آئی ِء 

کردار ُء عمل مہلوک ُء جہدکار ِء نیام ِء سیادی َء 

گیّشینت۔  جہدکار ِء کردار، نندگ ُء پادآیگ ُء عمل 

انچو بہ بنت کہ مہلوک گوں مئے جہد َء وتی عملی 

سیادی یے بہ داریت۔ جہدکار ِء عمل، کردار ُء ہبر ُء 

نی تہا مردمانی دل َء انچیں بانداتے ِء اُّمیت پاد ہاال

بئیت کہ پرائی ِء واستا مات وتی الڑیں بّچان َء 

زندان جاہاں قربان کنگ َء َچک ُء پد نہ انت۔ اگں خدا 

مہ کنت کہ جہدکار ِء عمل ُء کردار ِء تہا مہلوک 

شرتریں بانداتے ِء بدل َء بیمناکیں عکسے بہ 

لوک ِء نیام َء انچیں دوری یے گندیت تہ جہدکار ُء مہ

کئیت کہ آئی ِء ہالس کنگ سک گران بیت۔ ایشی 

 ِء آسر زاہر انت پہ مئے جہد َء نیکیں پالے نہ انت۔ 

شمئے کردار ہمینکس شر ُء بھروسہ مند بہ بیت 

کہ مہلوک پہ شمارا وتی دالنی تہا جاگہ دیگ َء 

وّشی بہ ماریت۔ جدوجہد بید ء مہلوک ِء ُکمک َء نہ 

یت۔  اے بندوکی ہما وہد َء دیر جہل ُء مہکم بیت ب

وہدے جہدکار ُء مہلوک ِء نیام َء کینگ مہ بیت، 

دوری مہ بیت۔ اے سیادی انچو بہ بیت کہ جہدکار 

کنت۔ چو ہما وہد َء  پہوتا مہلوک ِء تہا ہوار گیتک 

بیت کہ جہدکار ُء مہلوک ِء نیام َء سیادی بھروسہ ِء 

نیام َء فکری ہم َسنگی بہ  بنیاد َء بہ بیت، آہانی

بیت تاکہ مہلوک ہمے ہبر َء باور بہ کنت کہ جہدکار 

کہ ہما مکسد ِء واستا وتی ساہ َء سر گْوستگ ُء 

جہد َء انت آ پہ قوم ِء شرتریں بانداتے ِء واستا انت، 

 آہانی ہست بوگ ِء واستا انت۔ 



 

 

من ہمے سرپد باں کہ جہدکار ُء لس مہلوک ِء 

یا نہ بوگ ہمے گپ ِء سر َء انت  سیادی یے ِء بوگ

کنت، آ  پہکہ مردم ، جہدکار ِء سر َء بھروسہ ُکت 

 پہجہد کار ِء عمل ُء کرد ِء تہا وتی واہگاں درگیتک 

کنت۔ چوش ہما وہد َء بوت کنت کہ جہدکار وتا قوم ِء 

 ہزمت کار سرپد بہ بیت۔ 

مئے ہست بوگ، مئے زور ِء وجہ بلوچ قوم انت۔ اگں 

ی َء سرپد بہ بئیں تہ راجی ُجنز ما اے راست

 سوبمند بوت کنت۔

 جہد کار ء  زور ء  ُبنزہ بلوچ مہلوک

انّونیں گپے نہ انت، تاریخ گواہ انت کہ جنگ ِء پڑ َء 

ہما کہ نزور انت ظلم سگّیت ُء ہما کہ زوراور انت 

ظلم کنت، تنا وہدے کہ نزور وتی زور َء گیش نہ 

 کنت۔ 

ہم ہمیش انت کہ قبضہ زیردست ُء غالم بوگ ِء وجہ 

گیر ء زور گیشتر انت۔ بلے ہکّیں ہبر ایش انت کہ 

قبضہ گیر ہر کس بہ بیت آئی ِء گوں زیردستیں 

زمین ُء زمین ِء زہگاں ہچ وڑیں فطری سیادی نہ 

بیت۔ آوانی مکسد تہنا ہما زمین ِء خغرافیائی بستار 

ِء وتی حق َء کاربندگ ُء وسائالنی لُٹ ُء ُپل انت۔ 

ہردیں کہ زیردیستیں سرزمین َء آزادی ِء پمشکا 

جہد کہ ُبنگیج بیت تہ زوراور زمین ِء ہکّی ئیں 

زہگانی سر َء انچیں ظلم ُء جبرے بنا کنت کہ آئی ِء 

 آسر آزاتی َء در کئیت۔ 



 

 

قبضہ گیر زانت کہ جہدکار ِء گوں وتی زمین ُء راج َء 

یک فکری ُء نظریاتی بندوکی یے بیت پمیشکا آ 

ِء دارگ ِء واستا َجبر ِء راہ َء رؤت ُء اے وتی قبضہ 

جبر ِء اولی نشانگ بلوچ جہدکار انت۔ اے جبر ِء دیم 

ِء دارگ ِء واستا جہدکار َء وتی راج ِء پلّہ مرزمی الّم 

انت وگں ناں آ زوراور ِء دیم َء تہنا پہ زور داشت نہ 

 کنت۔ 

مئے کرّا اے بارہ َء باز سرپدی ِء ضرورت انت۔ مں 

م ُگشتگ کہ دشمن ِء دیم َء تہنا توپگ ِء پیسرا ہ

گوماں دارگ سکّیں بے مانائیں ہیالے یا اے ُگشگ 

کہ مئے فوجی زور ہمینچو کہ گیش بیت ما 

ہمینکس زوت آزاتی ِء منزل َء سر بئیں۔ من سرپد 

باں کہ اے َردیں سیاسی فکرے۔ توپگ الّما دشمن 

ِء خالف َء اثرمندیں سالہے بوت کنت ُء چریشی ِء 

اہمیت َء انکار نہ بیت۔ بلے راجی جنز ُء یک آزاتیں 

چاگردے ِء گِرگ ِء واستا اے چہ زانت ُء علم ِء طاقت 

َء ہچ وڑ َء اہم تر انہ انت۔ چیا کہ توپگ ہم یک فکرے 

َء جہدکار ِء دست َء داتگ۔ یک نظریہ یے َء ایشی َء 

 را قومی کاروان ِء بہرے جوڑ کتگ۔

کیں ہما نظریہ اہم انت پمیشکا توپگ اہم نہ انت بل

کہ آئی َء ترا سالہبند کتگ۔ ہما راج ِء ہزمت ِء َسبک 

کہ ترا نظریہ دنت ظاقت ِء ُبنزہ ہما قوم انت ُء تئی 

زور ہمے نطریہ ُء قومی فکر ِء تہا انت کہ آئی ِء بنزہ 

تئی راج انت۔ اگں تہنا سالہبندیں طاقت ِء سر َء 

میانی دست َء جنگ کٹّگ بوتیں امریکہ َء ہجبر ویتنا

 پْروش نہ وارت۔ 



 

 

بلوچی راجی آزادی ِء جنز َء مرچی سیاسی پارٹی 

مہلوک ِء تہا ُء چیر اندری َء دوئیں پِڑاں عملی کار َء 

انت بلے دوئیں پِڑانی تہا طاقت ِء مرکز بلوچ عوام 

انت۔ مہلوک ِء ہمراہداری ُء گوں راجی مکسد َء 

یت۔ آہانی ہم پَتّی جہد ِء سوبمندی ِء وجہ ب  

 اختالف ُء وتی ہبر ء  کنگ ء  آزاتی

زندگیں راج ُء پارٹیانی تہا جتا جتائیں ہیال ُء لیکہ  

ہست بنت۔ من ہمے سرپد باں کہ قوم ُء انقالبی 

پارٹیانی تہا اختالف دارگ زندگیں راجے ِء نشانی 

انت۔ سیاسی جیڑہ، جتائیں فکر ، جاوارنی سر َء 

پیم، عمل ِء نوکیں وتی وتی لیکہ ، کار کنگ ِء وڑ ُء 

ُگنجائش، ہمراہانی گچین، کْوہنیں بندوکیانی نوک 

کنگ ُء نوکیں سیادیانی جوڑ کنگ ِء سر َء پارٹی ِء 

سنگتانی نیام َء اختالف سیاسی عمل ِء بہر انت 

کہ چریشاں درَروگ ِء ہچ راہ نیست۔ ُء اے اختالف 

پارٹی ِء ردوم ُء جہدکارانی ذہنی تربیت ِء واستا 

انت۔کارمند   

ما ہر باسک ِء اے حق ِء منّوک ایں کہ آ وتی ہیال ُء 

کنت۔ پارٹی آئی َء راہ اے موہ  پہلیکہانی درشان َء 

َء دنت کہ آ مناسبیں فورمانی تہا وتی ہیال ُء 

کنت۔ اگں آ پارٹی ِء کجام ہم پالیسی  پہسوجاں ایر 

یے ِء تہا کسان یا مزنیں بدلی یے لوٹیت تہ 

رہ َء وتی گپ َء ایر ُکت کنت۔مناسبیں فورم یا ادا  

بلے اختالف ِء مانا اے ہم نہ انت کہ آئی َء را 

ُدشمنی ِء رنگ دیگ بہ بیت یا َردیں شکلے بہ دنت۔ 



 

 

سیاسی پارٹی بے اختالف َء نہ بنت بلے اختالف ِء 

دارگ ِء راہ ُء راہبند سیاسی بہ بنت۔ چہ درستاں 

ادارہ ِء اہم تر ایش کہ ہبر ادارہانی تہا بہ بیت تاکہ 

باسک جیڑہ ِء سر َء اکثریتی بنیاد َء شؤرے بہ 

کننت، چیا کہ ُگڈی فیصلہ ِء حق ادارہانی کرّا انت۔ 

اگں یکے بنیادی رہبنداں لگتمال بہ کنت من سرپد 

 باں آ پارٹی آئین َء نہ منّیت۔ 

بلے اختالف ِء دگہ ہم شکلے موجود انت۔ چہ پارٹی 

: یکے ہما مردم، َء ڈن۔ اے دو قسم َء بہر بوت کننت

پارٹی یا گروہ کہ ُجنز ِء بدواہ انت، راجی جہد ِء 

خالف َء کار کنگ َء انت، چِست ُء ایر کنگ َء انت، 

دشمن ِء ہمرائی َء سالہبند انت۔ گوں آواں سیادی 

بوت نہ کنت۔ گوں آہاں ہم پتّی ِء مانا چہ راجی جنز 

 َء دزکش بوگ انت۔ 

یں وجہاں وتا دومی قسم ِء مردم ہما انت کہ باز

گِستا داشتگ اش، سر اش پِر نہ بیت، ردہیالی ِء 

وجہ َء چہ راہ َء گِسر کپتگ انت، پروپیگنڈہ ِء آماچ 

بوتگ انت یا پہ حّقی ئیں جیڑہانی سر َء کسانیں یا 

مزنیں اختالف دار اَنت۔ اے درست اے وہد َء جہد ِء 

بہر نہ انت ُء چراہانی بود ُء زانت َء راجی جنز َء ہچ 

وڑیں فائدہ رسگ َء نہ انت۔ اے ذمہ واری پارٹی 

لیڈرشپ ُء پارٹی کیڈر ئیگ انت کہ آ اے وڑیں 

مردمانی جیڑہاں گوش بہ دارنت، آہانی سر َء بہ 

جیڑ انت ُء آوانی گیشوار ِء واستا پارٹی َء وتی سر ُء 

سوجاں بہ دینت۔ آہانی غلط فہمی یا بازیں 

گ یا ایدگہ جیڑہانی سر َء آہانی سر ِء پِر نہ بو



 

 

کننت ُء آوان َء پدا  پہاختالفان َء ٹہینگ ِء واستا کار 

 عمل ِء بہرے جوڑ َء کنگ َء وتی کِرد َء پیلہ بہ کننت۔ 

من پدا ُگشاں، شمئے جہد پہ ہر بلوچ َء انت بید ء 

ہماہاں کے شمئے خالف َء سالہبند انت۔ اے گپ َء 

ہم سرپد بہ بئے کہ تنا وہدے کہ بلوچ راج چہ 

عمل َء وش نہ یت مئے جہد بے مانا انت۔ شمئے  

 

 

مرکزی نبشتہ کار بلوچ نیشنل موومنٹ ء  

 چئیرمین انت۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

)اردو( لبز پیش  
 

 چئیرمین خلیل بلوچ

 

 

 انقالبی ورکر

 

اس بات سے آغازمیرے لئے باعث مسرت ہے کہ 
آج میرے مخاطب پارٹی کے انقالبی ورکرہیں ، وہ 

ورمیں قوم کو درپیش کیڈر جنہوں نے اپنے د
چیلنجز کاسامنا کرنے اور قومی غالمی سے نجات 
کے لئے سیاست میں قدم رکھا اورہمارے انقالبی 

 عمل کا حصہ بنے ہیں۔

 

انقالب و آزادی کی جدوجہد عظیم ترین جدوجہد  
ہوتی ہے اورایسے عمل کو بالشبہ عظیم لوگ ہی 

 آگے بڑھاتے ہیں ۔
 

ں کی تعمیرانقالبی حاالت کے رخ کا تعین اورقومو
کردار  اہملوگ ہی بہتر کرسکتے ہیں۔اس میں 

انقالبی ورکروں کا ہوتا ہے۔بلکہ قومی انقالب کے 
عمارت کی بنیاد انقالبی کارکن کے کاندھوں پر 

  کھڑی ہوتی ہے۔
 

اگر انقالبی کارکن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو اس 



 

 

کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ لیکن 
نقالبی ورکر کی ذمہ داریوں کے تعین سے پہلے ا

ہمیں اس بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ وہ ہے کون۔ 
وہ کونسی صفت ہے جو ایک عام آدمی کو انقالبی 

  کارکن میں تبدیل کرتا ہے۔
 

جو فرد رجعت پرستانہ سوچ اور جامداورغیرتخلیقی 
میں ایک  پانے کی جستجو ذہنیت سے چھٹکارا

ان کے انقالبی  حصہ بنتے ہیں تو اجتماعی عمل کا
سفر کا آغازہوتا ہے۔ ہماری مناسبت سے انقالبی 
کارکن وہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے باالتر ہو کر 

اپنی قوم کو غالمی کی فرسودہ روایات سے 
چھٹکارا دالنے اور ان کے لیے ایک ایسی آزات 

ریاست کی جدوجہد میں کوشاں ہے جو قوم کے 
لیے تخلیقی اور تعیری سوچ اور تمام افراد کے 

 روایات کو فروغ دے سکے۔
 

انقالبی کارکن آپ ہیں۔ میں ہوں، اگر آپ مجھے یہ 
مقام دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ تو 

 ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟
 

 پارٹی اور پارٹی ڈسپلن
 

جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انقالبی کارکن ایک 
وتا ہے، تو وہ اجتماعی اجتماعی عمل کا حصہ ہ

عمل انقالبی پارٹی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ 
پارٹی مختلف اذہان ،خیاالت و آراء کے حامل 

مگربنیادی طورپرایک نظریے اورفکر پر کاربند لوگوں 
کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک یاایک سے زائد مقاصد 



 

 

 کی حصول کے لئے اِکھٹے ہوتے ہیں۔
 

قومی یا لیکن صرف لوگوں کے مجموعہ سے 
انقالبی پارٹی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ چونکہ پارٹی 

کے کارکن بہت سے معمامالت پر مختلف سوچ 
رکھتے ہیں ان کے اجتماعی عمل کو قائم رکھنے 
اور اس کو تقویت دینے کے لیے یا ان میں انتشتار 

کو روکنے کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچے اور نظریے 
لن کہتے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اسے پارٹی ڈسپ

 ہیں۔
 

پارٹی کارکنان کے درمیان اختالِف رائے کا پانا جانا 
ایک جمہوری اور فطری عمل ہے۔ لیکن اگر پارٹی 

ڈسپلن نہ ہو تو یہ اختالِف رائے انتشار کو جنم دے 
سکتا ہے۔ ایک انقالبی پارٹی میں بنیادی خوبی یہ 

ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان کے درمیان 
کر سکے اور ان میں باہمی اعتماد اختالفات کو حل 

 و ہم آہنگی کو فروغ دے سکے۔
 

اس سے انقالبی کارکنان موثر انداز میں اپنی ذمہ 
داریاں پوری کر سکتے ہیں اور ان کی تعداد میں 
روز بہ روز اضافہ ہوتا جائے گا۔ پارٹی ڈسپلن کی 

غیر موجودگی میں کارکنوں میں مایوسی اور 
پارٹی غیر موثر ہوکر  انتشار پیدا ہوگا جس سے

 بآلخر دم توڑ دیتی ہے۔
 

ڈسپلن کو قائم رکھنے میں جہاں پارٹی لیڈرشپ 
ذمہ دار ہے وہا ں کارکن کی بھی اپنی ذمہ داریاں 

ہیں۔ لیڈرشپ کا کام ہے ایک ایسا آئین تشکیل دینا 



 

 

جو کارکنان کواجتمائی سفر کے لیے ایک سمت 
ت پر دے سکے ۔ اگر پارٹی کارکنان میں کسی با

اختالِف رائے پیدا ہو جاتا ہے تو مقامی یا مرکزی 
لیڈرشپ پارٹی آئین کی تشریح سے اور اس سے 

  رہنمائی لے کر اختالِف رائے پر فیصلہ کرے۔
 

پارٹی کارکن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی 
پسند نا پسند سے باالتر ہوکر اس فیصلہ کی 

ے کہ پاسداری کرے۔ اگر اس کو محسوس ہوتا ہ
مقامی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ آئین کے تحت نہیں 

لیا ہے وہ مرکزی لیڈرشپ کو رجوع کرسکتا ہے۔ 
اگر مرکزی لیڈرشپ بھی یہی فیصلہ دیتا ہے تو 

پارٹی کارکنان کو اپنی اختالف رائے وہیں پر ختم کر 
کے اجتماعی عمل میں اپنا کردار برقرار رکھنا 

  چاہیے۔
 

اد ڈالنے والے ہمارے بلوچ نیشنل موومنٹ کی بنی
رہبران نے اس قومی پارٹی کی ساتھ ساتھ ایک 
ایسے جامع آئین و منشور کی بھی ہمار ے لیے 

تشکیل کی ہے جو ان کی غیر موجودگی میں 
ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں بس رہنمائی 

  کے لیے ان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔
 

 ،ئیبراہوکی آئین کے تراجم بلوچی،  بی ۔این۔ایم
انگریزی اور اردو زبانوں میں کے گیے ہیں تاکہ پارٹی 

کارکنان کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو 
  سکے۔

 
پارٹی میں آئین کی پاسداری پارٹی ڈسپلن کہالتا 



 

 

ہے۔ لیکن میں اس کی اہمیت کو اس سے 
سواسمجھتا ہوں۔ ہمارے لئے پارٹی ڈسپلن کا 

قہ ہے مقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طری
،ہمارے لئے پارٹی ڈسپلن طرِزحیات کادوسرا نا م 
ہے ،کیونکہ ہم پارٹی کے پروگرام کے حصول کے 
لئے اپنی زندگیا ں ہی وقف کرچکے ہیں ، ہم نے 

زندگی کے آسائش و آرام تیاگ کر زندگی کا 
 ہرلمحہ پارٹی کے نام کیا ہے۔

 
اگر اس کے باوجود کوئی فرد خود کو پارٹی ڈسپلن 

تر سمجھ کر اپنی خودسری کا اظہارکرتا  سے باال
ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ و ہ یہ سب پارٹی مفاد 

کے لئے کررہا ہے تومیں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی 
 ے۔ہڈسپلن کی اہمیت واحترام سے ناواقف 

 
 نظریہ،جہدکار اور قومی رشتہ

 
بات یہ ہے کہ وہ اہم کسی بھی جہدکار کے لئے 

یاد پر جدوجہد کررہا ہے کس نظریے اور فکر کی بن
کیونکہ ہر فکر اور نظریہ کا منتہائے نظر الگ اور بارہا 

ایک دوسرے کی عین ضد ہوتا ہے ۔نظریہ وہ طرِز 
 فکرہے جس پر ہمارا عمل اُستوار ہوتاہے۔

 
ہمارے لیے نظریے کی اہمیت اس لئے بڑھ جاتی 

ہے کہ بلوچ قوم کو نظریہ کے باب میں ابہام کا 
خاصی کوشش ہوئی رہی ہے تاکہ  شکار بنانے کی

قوم میں نظریاتی ابہام پیداکرکے جدوجہد کی 
عملی راہوں کو متعین کرنے میں رکاوٹ ڈالی 

جائی ۔یہ کام بلوچ قوم کی ترقی ،آزادی اورحقِ 



 

 

خودارادیت کے نام پرنام نہاد قوم پرستوں نے 
سرانجام دیا ہے ۔ہمارے رہبران و کارکنان نے پچھلے 

یں اس ابہام کو کسی حد تک ختم پندرہ سالوں م
 کردیاہے ۔

 
ہماری جدوجہد نظریاتی ہے اور ہماری نظریے کے 
لئے عام طورسے نیشنلزم یا قوم پرستی کا لفظ 

استعمال ہوتا ہے۔ قوم پرستی کا لفظی معنٰی 
اپنی قوم کا پرستش کرنا،پوجا کرنا،عبادت 

کرنا۔یعنی اپنی قوم کے ساتھ جنون کی حدتک 
  بستگی رکھنا۔الفت اور وا

 
ہمارے لئے یہ سوال خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ 

جہدکارکااپنی قوم کے ساتھ رشتہ کیا ہو،کیونکہ 
جہدکارکی قربانی بلوچ قوم کی آئندہ نسلوں کے 

لئے ایک بہتر اورروشن مستقبل کے لئے ہے۔ تو 
اس لحاظ سے انقالبی ورکرکا ایک انتہائی 

ہونا ضروری مستحکم رشتہ بلوچ قوم سے استوار 
ہے۔ بلوچ قوم سے مراد بلوچ قوم کے تمام افراد 

ہیں۔ چاہے وہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔ جب 
تک ہم اپنے مخالف سے ایک مثبت رشتہ قائم 

نہیں کرتے وہ کبھی ہماری جدوجہد کا حصہ نہیں 
بن سکتا، بلکیں غلط فہمیوں اور سرکاری 

ئے پروپگینڈہ کی وجہ سے ہم سے دور ہوتا جا 
  گا۔
 

جہدکارکاکرداراور عمل ہی جدوجہدکے نمونہ کے 
طورپرعوام کے سامنے ہوتے ہیں جو جہدکار اور 

عوام کے درمیان تعلق کی نوعیت متعین کرتاہے 



 

 

کہ لوگ  ۔جہدکارکا کردار،رویہ اورعمل ایسا ہو
جدوجہد سے اپنی عملی رشتے کا اظہار کریں ۔ 
 جہدکار کی سعی و عمل سے ،اس کی کردار و

گفتار میں لوگوں کو اُس مستقبل کا خاکہ مل 
جائے جس کے لئے مائیں اپنے نونہالوں کو آزادی 

کی جوالن گاہ میں قربان کررہے ہیں۔ اگر 
خدانخواستہ جہدکار کے عمل اوررویے میں لوگوں 

کو ایک حوصلہ افزاء اور امیدبھری مستقبل کی 
پرچھائی کے بجائے بھیانک عکس دکھائی دے تو 

کار اور عوام کے درمیان ایک ایسی خلیج وہ جہد
کی وجہ بنتی ہے جسے پاٹنا بہت مشکل ہوجاتا 

اًجدوجہدکے لیے مثبت نہیں ہے ۔اس کے اثرات یقین
 ۔ہوں گے

آپ کا کردار اتنا متاثرکن اوربااعتباررہے کہ لوگ 
جہدکارکے لئے اپنی دلوں میں جگہ پیدا کرنے میں 

دونوں جدوجہد اور عوام ۔ خوشی محسوس کریں
یہ رشتہ اس وقت ۔ آپس میں الزم وملزوم ہیں

مستحکم ہوتا ہے کہ جہدکار اور عوام  اور پائیدار
کے درمیان کوئی ُبعد نہ رہے ،کوئی دوری نہ رہے 

،رشتہ اس طورسے استوار ہوکہ جہدکار عوام میں 
خود کو ضم کرسکے ۔ یہ اس وقت ہوسکتا ہے کہ 

ادپرقائم ہو یا جہدکار اور عوام کے درمیان تعلق اعتم
ان میں وہ فکری ہم آہنگی ہوکہ عوام کو یہ یقین 

ہوجائے کہ جہدکار جن اصولوں کے لئے اپنی جان 
ہتھیلی پہ رکھ کر جدوجہدکے سنگالخ راہوں پرچل 

رہا ہے وہ اس کی مستقبل کے لئے بہتر ہے، 
 اسی میں ان کی قومی بقاء ہے۔

 
ن میں سمجھتا ہوں کہ جہدکار اورعوام کے درمیا



 

 

رشتہ ان باتوں پر انحصارکرتا ہے کہ عوام جہدکار پر 
بھروسہ کرسکے ، عوام کو یقین ہوکہ جہدکارکا ہر 

عمل بہتر مستقبل کے لئے ہو، عوام جہدکارکے 
کرداروعمل میں اپنی امنگ و آرزوں کا سراغ لگا 

نے آپ سکے ۔یہ اس وقت ممکن ہوگاجب جہدکاراپ
 ۔کو عوام کا خادم سمجھے اور

۔ ،ہماری طاقت کا محور بلوچ قوم ہےستی ہماری ہ
قومی تحریک  تواگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں 

 ۔کامیاب ہو سکتا ہےسفر  کا
 

  جہدکارکی طاقت بلوچ عوام
 

آج کی بات نہیں بلکہ تاریخ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ 
فریقوں میں طاقت کے میدان میں فرق سے  دو

ہ وقتیک االمحالہ ظلم سہنا پڑتا ہے ت ایک فریق کو
وہ اپنے مد مقابل کے ہم پلہ یا اس سے زیادہ 

 طاقت حاصل نہ کرے ۔

ہونے کامطلب ہی طاقت میں غالم  زیردست اور
لیکن اس ۔عدم توازن اورقابض کے حق میں ہوناہے 

میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ قابض کوئی بھی 
زمین اور زمین زادگان سے زیردست ہو، اس کا 

یں ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف کوئی فطری رشتہ نہ
زمین کی جغرافیائی حیثیت و اہمیت اور وسائل 

سے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔اس لئے ہم دیکھتے ہیں 
کہ مقبوضہ سرزمینوں پر آزادی کی جدوجہدشروع 

ہوجاتی ہے تو قابض زمین کے اصل باشندگاں پر 
ہمہ قسم کے ظلم وبربریت روا رکھنے کا ایسا 

جس کا منطقی انجام صرف  سلسلہ شروع کرتاہے
 قبضے کے خاتمے میں ہے۔



 

 

 
قابض کو بخوبی یہ جانکاری ہوتی ہے کہ 

جہدکارکارشتہ اپنی سر زمین اوراپنی قوم سے 
فکرونظریاتی طورسے ہوتاہے اوراسے اپنا قبضہ 

اورنوآبادیاتی نظام کوبرقراررکھنے کے لئے تشدد کا 
سہارالیناہی پڑتا ہے اوراس تشدد کا سامنا سب 

سے پہلے جہدکاروں کو ہوتا ہے۔ اس تشددکا 
مقابلہ کرنے اوراپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے 

جہدکار کو اپنی قوم کی حمایت اور بھروسے کی 
ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ طاقتور دشمن کا مقابلہ 

  بزوِر بازو نہیں کرسکتا۔صرف 
 

ہمارے یہاں اس بارے میں خاصی تعلیم اور تربیت 
نے پہلے بھی کہاہے کہ  کی ضرورت ہے ۔میں

دشمن کے خالف محض بندوق کی طاقت پر 
یا یہ سمجھنا سوچ ہے انحصار انتہائی غیر منطقی 

کہ ہماری فوجی قوت جتنی زیادہ مضبوط اور 
مستحکم ہوتی ہے اُتنی جلدی ہم آزادی کے منزل 

کو قریب النے میں کامیاب ہوسکتے ہیں ۔میں 
سی کرتا سمجھتا ہوں کہ یہ منفی سیات کی عکا

ہے۔ بندوق ضرور دشمن کے خالف ایک موثر ہتھیار 
ہو سکتاہے جس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں 
لیکن قومی تحریک اورایک آزاد سماج کی تشکیل 

سوچ اور شعور کی طاقت سے ہرگزباالتر نہیں میں 
ہے کیونکہ یہ بندوق بھی ایک جہد کار کو ایک 

یے نے سوچ نے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ایک نظر
 اسے قومی کاروان کا حصہ بنایا ہے۔

 
لٰہذا بندوق اہم نہیں بلکیں جس نظریے نے آپ کو 



 

 

مسلح کیا ہے وہ نظریہ اہم ہے ۔جس قوم کی 
خدمت کا سبق آپ کونظریہ دیتا ہے طاقت کا 

ی اسسرچشمہ وہی قوم ہے اور آپ کی قوت 
نظریے اور قومی فکر میں مضمر ہے جس 

طاقت سب کچھ لح مسکامحورقوم ہے۔ اگرمحض 
ہوتا تو امریکہ ویتنامیوں سے ہرگز شکست نہیں 

 کھا سکتا۔ 

 
بلوچ قومی آزادی کے تحریک میں آج یہاں سیاسی 

دونوں محاذوں پر  انڈرگراؤنڈ اور پارٹیاں گراؤنڈ
محاذوں کی طاقت نوں مصروف عمل ہیں لیکن ہر دو

کا مرکز بلوچ عوام ہے ۔عوام کی ہمراہ دار ی اور 
د سے ہم آہنگی کسی بھی جدوجہد مقصقومی 

کی کامیابی کی ضامن ہے۔ جب عوام اپنے آپ کو 
جدجہدکا اٹوٹ انگ بنانے کی سعی کرے تو 

 جدوجہد کی کشتی پاراترے گی۔
 

 آزادی اختالف  رائے اوراظہار  

 
زندہ قوموں اورپارٹیوں میں مختلف خیاالت اور آراء 
موجود ہوں گے۔ میں تویہاں تک سمجھتاہوں کہ 

ندہ قوموں اورانقالبی پارٹیوں میں اختالفات اُن کی ز
زندہ قوم ہونے کی عالمت ہے۔سیاسی معامالت 

پر، نقطہ نظرپر،حاالت کی معروضی یاموضوعی 
تجزیے پر،حکمت عملی پر،نئے امکانات پر،اتحادیوں 

کے چناؤ پر،پرانے رشتوں کی تجدیدپر،نئے ناتوں 
 کی تشکیل پرپارٹی ساتھیوں میں اختالفات

 بچنے کیحصہ ہیں جن سے  عمل کا سیاسی
کوئی گنجائش نہیں اور یہ اختالفات پارٹی کی 



 

 

نشوونمااور ورکروں کی ذہنی بالیدگی کے لئے بے 
 انتہاضروری ہیں ۔

 
ہم ہر ممبر یا دوزواہ کے اظہاررائے کی آزادی پر 
یقین رکھتے ہیں اور اسے پارٹی یہ موقع بھی 

،تجاویزمناسب فورم  فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی رائے
پر رکھے ۔اگر وہ پارٹی کے کسی پروگرام میں 

ادارے  کوئی خاص یا عام ترمیم تو مناسب فور م یا
  کے توسط سے اپنی بات رکھ سکتا ہے ۔

 
لیکن اختالفات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہیں 

کوئی دشمنی کا رنگ دے یا انہیں کوئی غلط 
سیاسی  سمت میں لے جانے کی کوشش کرے۔

ختالف رائے اپارٹیوں میں اختالفات یقینی مگر
سب سے اہم ۔ بنیاداور انداز سیاسی ہونا چاہئےکا

بات یہ ہے کہ اپنے اداروں میں زیربحث آجائیں تاکہ 
ادارے کے حتمی فیصلے میں اکثریت کی رائے 
اورتجزیہ شامل ہو۔حتمی فیصلہ ادارے کا ہوتاہے 

بنیادی  جسے یہ مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے۔کوئی
اصولوں کو پاؤں تلے روندڈالے تو میں سمجھتا ہوں 

 کہ وہ پارٹی آئین سے با ہر ہے ۔
 

لیکن اختالفات کاایک اورپہلویعنی پارٹی سے 
باہرکے اختالفات اوراختالِف رائے ہیں جنہیں 

عمومی طورپر دوذیلی قسموں میں تقسیم کرتے 
ہیں: پہلے وہ لوگ ،پارٹی اورگروہ ہیں جو تحریک 

ر قومی مقصدسے یکسرمتضاد راستہ اپناچکے او
ہیں ،تحریک کے خالف باقاعدہ کام کررہے ہیں، 

مہمات چالرہے ہیں ،دشمن کے ہمراہ داری میں 



 

 

اسلحہ اٹھاچکے ہیں،ان سے رشتہ تضادکاہے جونہ 
قابِل حل ہے اورنہ قابِل مصلحت۔ ان سے مصالحت 
قومی تحریک سے دست برداری کے مترادف ہے۔ 

میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں  دوسرے نوع
جو مختلف وجوہات کی بناء پر الگ ہوچکے ہیں ، 

ابہام کا شکار ہیں ، غلط فہمیوں کی بنیاد پر 
راستے سے کسک چکے ہیں ، مختلف پروپیگنڈوں 

بڑی  سے متاثر ہوچکے ہیں یا واقعتا چھوٹی یا
اختالف رائے رکھتے ہیں ۔ایسے تما م لوگ اس 

 صالحیتوں نہیں ہیں یاان کی وقت جدوجہد کا حصہ
کو کوئی فائدہ نہیں  اورعلم سے قومی تحریک

اور  پارٹی لیڈرشپیہاں ذمہ داری  ۔پہنچ رہا ہے
پارٹی کیڈرز کی بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے 
بنیادی مسائل کوسنے،ان کا تجزیہ کرے اوران کے 
حل کے لئے پارٹی کواپنی پروگرام پیش کرے ۔ ان 

ان کے اختالفات کو ،ان کے ابہام ،کی غلط فہمیوں 
سرگرم عمل ہونے میں مدد فراہم  حل کرکے انہیں

  کرے۔
 

یاد رکھیے، آپ کی جدوجہد ہر بلوچ فرد کے لیے 
ہے، سوائے ان کے جو آپ کے خالف مسلح ہیں۔ 
یہ بھی یاد رکھیے جب تک بلوچ قوم آپ کے عمل 

جدوجہد بے معنی  ہماریسے مطمئن نہیں ہوتی 
  ہے۔

 

اری بلوچ نینشنل موومنٹ کے مرکزی لکھ

۔ہیںچئیرمین   

  



 

 

 

کاری سفارت اُستمانی میان ُجنزءُ  راجی بلوچ  
 

 حّمل حیدر بلوچ

 

َء ابید ہم مروچی بلوچ  ُء نادزرسی ہزار َردی، نزوری

ِء ُجنز تاریخ ِء تہا چہ گَوستگیں ُجنزانی  آزادی

َء موجود اِنت۔ َء ُمہَکم تِریں دروشمے ہساب  

شرتِر گیشیت اگاں ما تاریخَء کّمے سر اے َحبَر 

ُء گَوستگیں قومی ُمزاِحَمتاں گوں ہَستیں  بَِکّشیں

َء دیم پہ دیم بَِکنیں۔ پیشگیں ُمزاِحَمت  ُمزاِحَمت

ُء  بس لہتے ہندُء َدَمگاں محدود بوتگ اَنت، بے ِرد

َء قبیلہ  ِء بدل ِء آماچ بوتگ اَنت۔ سیاسی ادارہ بندی

َء  1948دار لیڈر۔ آ جنگ تُری ُء سر پلیٹ فارم بوتگ

ِء دہک َء آغا  70ُء  60ِء جنگ بہ بیت یا  آغا عبدالکریم

ُء مینگالنی جنگ بہ بیت، دُرست  ُء مری نوروز خان

ِء واستا بوتگ اَنت۔ نہ جنگَء ساری تیاری  بیرگیری

َء سیاسی پالننگے۔ پَمیشا  ِء نیام یے بوتہ، نہ جنگ

یشتِر نہ جلّتگ اے جنگ بہہ سئے ُء چار سالَء گ

 اَنت۔ 



 

 

َء َرند کہ اے ُمزاِحَمت بنگیج َکَنگ بوت  2000بلے 

چہ گوستگیں ُمزاِحَمتاں کمے جتا اِنت۔ راستے کہ 

ِء جذبہ ہم ہَست بلے بنیاد  اِشیِء تہا بیرگیری

یَک  ُء تیاری ہم  اِنت۔ پالننگِء نظریہ نیشنلزم 

 باز َء ردی َحدےَء ہَست۔ آ دگہ َحبَرے کہ اے نیام

ِء کساس کم  مئے تاوان بوتہ کہ اگاں مہ بوتین اَنت

َء  تِر بوتگ اَت بلے انگت پیشی ُمزاِحَمتانی نسبت

  اے باز گہتِر اِنت۔

ِء َشرّی، سیاسی رہبندانی َسرا اِدارہانی  اے جنگ

َء جنگ داں غیر  ِء َسَوب جوڑ َکَنگ اِنت کہ آئی

اے ُء تاالن بوتہ۔ اگاں  قبائلی ہندُء َدَمگاں ِشنگ

ِء کوپگاں  جنگِء بار، پیشِء وڑا، ایوکا قبائلی مہلوک

ُء لس  ُء رہبند مہ بوتین اَنت بوتیں، سیاسی ادارہ

مہلوک ہوار مہ بو تیں، گڑا اے داں انوں برجاہ نہ 

وتگ اَت۔ ب  

ُء  ں اے انوگیں توامیں سیاسیَء ما اگا مثال ِء َحبَر

ڑا ُء تجزیہ بَِکنیں گ مزاحتی تنظیماں ہورت بچاریں

ِء زور کمتِر  گندگ بیت کہ آہانی تہا قبائلی مہلوک

اِنت۔ اے تہنا لس مہلوک اِنت کہ ہزاراں َسکّی 

َء  وِء پلّ  َء اے جنگ ِء بنیاد سوریاں باوجود قومی پگر

۔ہمگرنچ اِنت  



 

 

َء را چہ  بلے پرچہ اے درہیں گہتِریاں باجود مئے ُجنز

ستہ۔ چو ِء نیمگا اَلکاپیں پزیرائی یے نہ ر َدری ُدنیا

َء اے ِذمہ داری منی َسرا داتگ کہ  کہ منی پارٹی

َء َسرپَد بَِکناں، پَمیشا  َء را بلوچ جیڑہ مں َدری ُدنیا

اے نِزوریِء َمستِریں ِذّمہ دارانی تہا یَکّے من وتاں۔ 

ِء  ِء سفارتی سیادی َء بلوچ بلے گوں َدری ُدنیا

َء  تیِء ِدگہ باز تکُء پہنات )پہلو( اَنت کہ ہور نزوری

 چاَرگ لوٹنت۔ 

َء باَوُجود ہَم  اینچو جدوجہد، ُقربانی، ریاستی َجبر

ِء  ُدنیا چہ ما بے َسما اِنت۔ ما گشئے ِدگہ ُدنیایے

مہلوک ایں۔ اے اَبَکّہی َحبَرے نہ اِنت، اے واستا کہ 

ما دُرست وتی دلَء زانیں کہ اِشی ِء َسَوب میان 

ے لَنگیں اُسُتمانی تَک )بین االقوامی سطح( َء مئ

ِء  ُء ساالں نہ َدرُملک سیاست اِنت۔ اینچو وہد

بلوچانی تہا تنظیم کاری یے بوتہ ناں یَک ُمہَکمیں 

“ دیمہَرَکس پہ ”یاست ِء س ۔ َدرُملکےسفارتی فَرنٹ

َء اِنت۔  ُء اَنگتہ ہمے رنگ َء ُبوتہ ِء ُبنیاد ِء پالیسی

پَمیشا اے َدہ ُء پانزدہیں ساالں کہ ہرچ کارے کہ 

َء نہ اِنت۔ چو ہم  نہ  ِء تَب ِء ِرَزلٹ ِدل آئیبوتہ  کنگ

ُء زوراکیانی  ِء ظُلم اِنت کہ کار نہ بوتہ۔ بلے پاکستان

دیمِء دارگِء واستا، آ َوڑا کہ کارِء ضرورت بوتہ، آ رنگَء 

 نہ بوتہ۔ 



 

 

َء َشرّیں سفارتی سیادی  ناں مئے گوں َدری ُملکے

ء متحدہ،  یے ہَست، ناں عالمی ادارہ )چو کہ اقوام

کامن ویلتھ ِء تہا( پہ َوتا اَلکاپیں پَلّہ َمرزی )حمایَت( 

ُء ناں کہ ما  ُء ہَمَدردی یے َودی َکَنگا سوبمند ُبوتگیں

ِء اِنسان دوستیں چاگردی تنظیم، این جی او،  ُدنیا

ُء َکوّاسُء اِزم  ُء َمذہَبی اِدارہ، صحافی اِنسانی حق

ے َسَوب اِنت کہ کار وتی ُجہدَء ہوار ُکتگ اَنت۔ ہم

مرچی ما ایوک ایں۔ آ َدری )َڈنّی( َمرُدم کہ پہ ما 

آوازے چِست َکَنگا اَنت، لنُککانی َسرا ہساب بنت۔ 

 ِء خالف ِء َسرا بووکیں َقہرمانی ُملکَء مئے مہلوک

ِء  ِء ظلم ِء فوج ُء پاکستان َء دو دانک بس نہ اِنت

نیاِء ِء واستا گیشتِر زور جنگِء ضرورت اِنت۔ دُ  دارگ

َء پاکستان شیکل )خودَسر( ُکتہ۔  ہمے خاموشی

ت، پمیشا پہ مئے ہاَلس َکَنگا ہر وڑیں ظلمے کہ کن

  پِر نیست۔ آئی َء ہچ َوڑیں گِرُء دار

من زاناں منی اے دانکاں ہَرَکس تپاک نہ کنت۔ من 

نہ گَوشاں کہ مئے َدرُملکی َسنگَتاں آواز چِست نہ 

ا گوں َمَزن َمَزنیں جیڑہاں ُکتہ۔ بلے اَنّوگیں دورَء ُدنی

ِء دیما ِشہمیں  مان گِیّشتہ۔ مارا وتی جیڑہ ُدنیا

ِء واستا ِشہمیں کارے لوٹیت۔ َرنگےَء آرگ  

َء ناکام  ِء سیاست اے َحبَر کہ ما عالمی سطح 

بوتگیں، راستے ُء اے تَہلیں راستیَء من وت ایربََرگا 



 

 

رازی آں چیا کہ منی کار ہمیش اِنت۔ بلے اے 

ِء مانا اے نہ اِنت کہ دیما ہم ہچ نہ  ِء منّگ راستی

ِء ہاٹیگ مہ  بیت۔ داں مارا اے تَہلیں راستیِء ایر بََرگ

ُء داں ما ُحشکیں بَٹاک جَنگَء یل مکنیں،  بیت

سفارتی ُمشکل اِنت کہ دیمتِرا پہ وت ُمہَکمیں 

فرنٹے بہ ٹاہینیں ُء َشرّیں پالیسی یے جوڑ بَِکنیں 

  مکوپگ بہ بیت۔تاکہ ُدنیا گوں ما ہَ 

ِء بہ بیت  ِء بدل َکَنگ ِء تہا نظام تحریک تُری ریاستے

ِء بہ بیت، آ چہ  ِء پچگرگ َء آزادی یا چہ ریاستے

ُء ایراں وتا یَک کِر داشت  ِء چِست عالمی سیاست

نہ کنت۔ یَک تحریکے تُری َسَتر ُمہَکم ُء توانا بہ بیت 

َء وتی دشمن  بلے اَگاں ُدنیاَء یَک کِرّ بہ بیت، پَرآئی

  َء باج ِء بََرگ بے کساس مشکل بیت۔

َء  چہ اِیسٹ تیمور  لبریشن ٹائیگرز آف تامل ایالم

ُء تاِمالنی قبضہ گیر ہم چہ  تِر بیت ہزار َدرجہ زورآَور

َء نِزور تِر بیت، بلے اَنگت  اِیسٹ تیموریانی قبضہ گیر

ُء ایسٹ تیموری باج بََرنت۔ چہ  تامل پروش َوَرنت

ُبُنکّی َسَوباں یَکّے تاِمالنی خارجہ پالیسیِء اِشیِء 

ِء کامیابیِء اَرِزشت  ناکامی اِنت۔ ُء ایسٹ تیمور

ِء بے  ِونگسفارتی ِء  داریں )اہمیں( َسَوب آئی

 َمٹّیں کِرد اِنت۔ 



 

 

َء عالمی  ِء ُگّڈی َوہداں تامل ایالم وتی ُمزاِحَمت

ِء  َء َمَزنیں پزیرائی یے رسیت۔ آہاں کینیڈا سطح

تہا َدور کنت  شت پناہی گون بیت۔ اقوامء متحدہپُ 

َء َسالہے بہ  ِء نیام ُء َسری لَنکن سرکار کہ تامل

بیت۔ بلے بَژن اِش اِنت کہ تامل اے دیمرویَء 

خاصیں اَرِزشت نہ دئینت۔ ناں کہ نابالِگیں َزہگانی 

بھرتیَء بَند کننت، ناں کہ اقوامء متحدہِء اے دگہ 

پ وتی ملٹری طاقتَء شرطاں پورا کننت۔ لیڈرشِ 

گندیت، َسّک ُگروناک بیت۔ اے مذاکراتی َروانکِء 

نیامَء تامل ایالمِء رَویّہ اَنچو بیت گشئے سری لنکن 

سرکار مظلوم ُء تامل ظالمُء قبضہ گیر اَنت۔ تامل 

َء پاسداریَء  ِء َسرَجم ایالم ناں سیز فائر ایگریمنٹ

ا ِء َسر کنت، ناں یونیسفِء گوما ُکتگیں قرار

 اوشتیت۔

َء بنت پرچہ  َء گوں تامل ایالم ُدنیاِء ہَمدردی پیش 

کہ آیانی دلَء تامل مظلُوم انت۔  بلے تامل ہمے 

آبادیانی َسرا اُُرش  ِء َقدرَء نہ کنت۔شہری ہَمدردی

)حملہ( کنت۔ تامل اینچو سری لنکن فوجی نہ 

ُکَشنت کہ اینچو عام َمرُدم ُکشنت۔ میان اُسُتمانی 

انونانی پابَندیَء نہ کننت۔ وہدے َدری ُدنیا اِدارہانی ق

ُء مان  چاریت کہ تامل ایالم یک غیر ِذّمہ داریں



 

 

َء  میاتکیں پارٹی یے، ُدنیا وتی پَلّہ َمرزی )حمایَت(

 ہاَلس کنت۔ 

َء پد سری لنکن  اے جاورال )صورت حال( ِء گِنَدگ

وتی  ءَ  ُء تامالنی خالف حکومت سوب کنت

ُء لپاشیت اِش۔ اے  جنت ءَ  زورفوجی َسرَجمیں 

ِء  واستا کہ سری لنکن سرکار زانت کہ نوں ُدنیا

َچّماں تامل ایالم میاریگ اِنت۔ ہمے َسَوب بیت کہ 

ِء پیمیں کمزوریں فوجی طاقتے لہتے  سری لنکا

َء لپاشیت ُء  ِء َمستریں گوریال گل ِء تہا ُدنیا روچ

 ہاَلس کنت۔ 

یالں ُء م ِء تب ایسٹ تیموری، عالمی سیاست

َء اے ِسنچ بیت کہ داں ُدنیا  جوان َسرپَد بنت۔ آیان

َء  پرآہاں دیما مکنزیت، مشکل اِنت کہ چہ انڈونیشا

  َء پَچ گِپت بَِکننت۔ وتی آزادی

 ِء زمانہ 1980ُء  1970ِء تحریک  ِء آزادی ایسٹ تیمور

َء پَہک ِزبَہر بیت۔ یَک َسَوبے آئی  َء چہ عالمی َمَدت

بیت۔ َمَزنیں طاقت چو کہ ِء کمیونسٹ نظریہ 

ُء اے دگہ یورپی ُملک،  امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا

گوں انڈونیشیاِء ڈیکٹیٹر سوہارتوَء سنگت بنت۔ 

ایسٹ تیموری  200,000َء انڈونیشاِء آرمی  1980

ُکشیت ) کہ دُرستیں آبادی ِء چارِکے بیت( ُء یَک 

ُء اودا آباد کنت  لکھ انڈونیشائی مسلمان کاریت



 

 

َء نِزور بَِکنت۔  ِء عیسائی آبادی ایسٹ تیمور تاکہ

بلے اے توامیں ناحقی آں باوجود ُدنیا ہچ نہ 

  ُگشیت۔

ِء لیڈرشپ  َء َرند ایسٹ تیمور وتی ناکامیانی مارگ

ُء  ُء دری پالیسی َء )اسٹرکچر، تہی وتی سیاست

َء درستاں  اسٹریٹجیَء( َچٹ بَدل کنت۔ اے بابت

ِء جوڑ َکَنگ اِنت  نگےوِ ی سفارتکامیاب تِریں گامگیج 

ِء ٹوہیَنگا  ِء واستا ُدنیا ِء آزادی کہ آ ایسٹ تیمور

  سوبَمند بیت۔

ِء  ِء َسرا بلوچ تحریک چہ ایسٹ تیمور وتی زمین

ِء  ُجنزَء نزور تِر نہ اِنت، بلے جیڑہ اِش اِنت کہ ُدنیا

ُء  ِء ِذّمہ دار یَکے مناں ُکَمک ئِے گون نہ اِنت۔ اِشی

َء  ِء دلگوش َمرُدم اَنت کہ آہانی کار ُدنیا اے دگہ ہما

َء  ِء نیمگا آرگ بوتہ، بلے ِشہمیں وڑے بلوچ جیڑہ

کامیاب نہ بوتہ۔ بَژن )افسوس( اِش اِنت کہ داں دو 

ِء کِرّا ڈائسپورا )َدرُملکاں ِشہمیں  سالَء ساری بلوچ

کساسےَء، وت ماں وتَء بندوکیں بلوچ( ِء ِجند نہ 

اِنت چیا کہ اودا سیاستِء َسرا بوتہ۔ )خلیج بئے نہ 

 پابَندی اِنت(۔

اے توامیں پَسمانَدگیاں باوجود بلوچ ِء کّرا انگتہ وہد 

لکی سیاستَء بدل بَِکنت۔ اے ہَست کہ وتی َدرمُ 

َء وشیں َحبَر اِش اِنت کہ گَوستگیں دوئیں  سلسلہ



 

 

َء یَک ڈائسپورا یے جوڑ  ساالں َچندے بلوچ پارٹی

ِء   ی َمَزنیں تعدادے اے ڈائسپوراُکتہ، قابلیں نوجوانان

تہا ہوار اِنت۔ نوں َکم اَز َکم مئے کِرّا ڈائسپورا ہَست۔ 

َء  ِء کوش )قتل( ما َدرُملکی بلوچانی زور ڈاکٹر َمنّان

ِء کِساس گیشتِر  ُء امریکہ َرند دیست کہ یورپ

 ُملکاں آہاں وتی آواز اِش چِست ُکت۔

 ا چوں چَِنگنوں بَس جیڑہ اِش اِنت کہ اے ڈائسپور
ُء نزآرگ بہ بیت، چوں یَک ِڈپلومیٹک فرنٹے 

 َء ُدنیا )سفارتی محاذے( اَڈّ دئیگ بہ بیت کہ تحریک
ُء  ُء راج ِء اے دگہ قوم ِء دیما سر بَِکنت، ُدنیا

سیاسی، َسماجی، مذہبی، اِنسانی ادارہاں رابطہ 
  ُء وتی سَرپ )َصف( َء بیاریت ہوار بَِکنت۔ بَِکنت

 
ر اِش اِنت کہ دو سالیں بلوچ سیاسی جوانیں َحبَ 

ِء کّمیِء ُپرّ َکَنگا َمَزنیں چِست ُء  جماعتاں ڈائسپورا
َء نوجوانانی َمَزنیں  ایرے ُکتہ۔ گَوستگیں دو سال

تعدادے َدرُملکاں اتکہ۔ گیشتِریں نوجوان ہما اَنت کہ 
َشرّیں سیاسی جذبہے ہَست اِش۔ ہمے َسَوب اِنت 

اِنت یَک ُسرُء ُپرے )حرکت( کہ َدرُملکاں اولی َرند 
ُء  گنَدگ ُبوگا اِنت۔ نوں ضرورت اِش اِنت کہ یورپ

َء یَک پلیٹ فارمے دئیگ بہ  َء آوکیں بلوچان امریکہ
َء  َء کار ِء طاقت وتی تہا اِدارہانی ُبنیاد بیت۔ ُدنیا

 اَنت۔

 

َء اے َحبَر ثابت َکَنگ کپیت  َء اِدارہانی حیثیت بلوچ
ُء  قومے، ُء پاکستان، افغانستان کہ بلوچ ِذّمہ داریں

ِء  ِء نیامَء آزادیں بلوچستانے اَنچیں قومے ایران



 

 

َء منظّم  ِء جند اِدارہانی شکل َدستَء بیت کہ آ قوم
َء پہ گیگ َکَنگا اِنت۔ اے واستا کہ  ُء ہمک کار اِنت

َء ہما وہدا ِدلَجم بوت کنت وہدے  ُدنیاِء چہ بلوچ
اِداَرہانی صورتَء کارَء بگندیت کہ بلوچ ِذّمہ داریں 

ِء سرا ُدنیا اینکس باَور کت نہ کنت۔  اِنت۔ َمرُدم )َفرد(
َء را یَک مخصوصیں ُعمرے بیت، ُء  اے واستا کہ َفرد

 فیصلہ باندا روچ پادار نہ بَنت۔ 

 

ڈنّی دنیا َء پلّہ مرزی ِء زورگ ِء واستا چے کنگی 
 انت:

 

 اولی کار ایش انت کہ بی۔این۔ایم یک کسانیں
کتابچہے بہ ٹاہین ایت کہ آئی ِء تہا شرّیں وڑے َء 

بلوچ ِء کیس پیش کنگ بیت: بلوچ ِء تاریخ چے انت، 
چوں آ چہ پاکستان َء جتائیں ملکے، چوں پاکستان 

َء دنیا ِء قانون لَگت مال کتگ انت ُء بلوچستان ِء 
سرا قبضہ کتہ۔ اے کتابچہ ِء تہا بلوچستان َء 

ِء پامالیانی شرّیں وڑے َء پاکستان ِء انسانی حقوق 
تفصیل مان بہ بیت۔ بین القوامی انسانی حقوق ِء 

ادراہانی رپورٹ مان بہ بنت۔ ایشی ِء تہا بی این ایم 
ِء کسانیں تعارفے ہوار بہ بیت کہ پارٹی چوں جوڑ 

بوتگ ُء چونیں بلوچستانے ِء لوٹوک انت کہ آ دنیا ِء 
این ایم ِء  دیمرئی ُء ایمنی ِء واستا مددگار بیت۔ بی

 آئین ِء تہا اے درستیں ہبر نبشتہ انت۔ 

 

دومی کار ایش انت کہ یورپی ُء امریکی 
سیاستدانی گوماں یک یک َء گند ُء نند کنگ بہ بیت 
ُء آہاں بلوچستان ِء سرا کسانیں پریزینٹین یے دیگ 
ِء ہمرائی َء ہمے کتابچہ دیگ بہ بیت۔ بلے اے گند ُء 



 

 

ت، آہاں گوں مسلسلیں نند ہمے یکّیں رندا مہ بی
تعلقے جوڑ َکنگ بہ بیت۔ وہد وہد ِء سرا بلوچستان ِء 

چست ُء ایراں چہ آ سرپد َکنگ بہ بنت۔ پارٹی ِء ہر 
باسکے کہ گوں آیاں گند ُء نند کنت آ وتی نندگ ُء 
پاد آیگ ُء ہبر ُء ہال ِء ذریعہ َء ہما سیاستدان ِء سرا 

 یک ُمثبتیں اثرے پشت بہ گیجیت۔ 

 

دادانی ہمرائی َء ایکٹر، نبشتہ کار، شاعر ُء سیاست
ایدگہ ُپر اثریں مردماں ہم ہمے وڑیں گند ُء نند کنگ 

 بہ بنت۔

 

امنیسٹی انٹرنیشنل ُء ہیومن رائٹس واچ  ِء واکدراں 
گوں مسلسلیں رابطہے ٹاہینگ بہ بیت ُء آہاں 

بلوچستان ِء تہا انسانی حقانی لگتمالی ِء بارہ َء 
ہ بیت۔ چوش نہ انت کہ یک مسلسل سرپد کنگ ب

رندے تو ُشتئے ُء آہاں ہچ نہ ُکت ُء ما مایوس بہ بیں۔ 
آ الچار بنت کہ تئی  ئے ہ ہر ہپتگ آہانی در َء ٹُکتو ک

گپ َء گوش بدارنت۔ بلے آہاں گوں گند ُء نند کنگ َء 
پیسر ترا وتی تیاری کنگ لوٹیت۔ ترا چوں وتی گپ 

زے َء پیش ایر کنگی انت، کجام ثبوت چونیں اندا
 کنگی انت، اے تیاری کنگ لوٹنت۔

 

ڈنّی صحافیاں گوں شرّیں تعلقے جوڑ کنگ لوٹیت۔ 
صحافی کّسہ ِء شوہاز َء در پہ در انت۔ آہانی کار 

ہمیش انت۔ بلوچستان چہ کسہ َء ُپر انت۔ انچیں 
کسہ کہ ُپردرد انت ہم ُء دلچسپ انت ہم۔ بلے اگں 

ہ بلوچستان ما صحافی ہمے یکّیں گّپ َء ُبگشیں ک
آزادیں ُملکے بوتہ، پاکستان َء قبضہ کتہ ُء نوں ما 

آزادی ِء واستا جہد َء انت، آ دلچسپی نزوریت چیا 



 

 

کہ اے ہبر باز رندا بوتہ۔ ہر رندا تو کہ صحافی یے َء 
گند ُء نند کنئے پرائی َء نوکیں رپورٹے، نوکیں 

 کّسہے تیار کن ُء بر گوں۔ 
 

ہمرائی َء یک کسانیں دہ بلوچستان ِء سرا کتابچہ ِء 
منٹی ڈاکومنٹری یے ِء ہم ضرورت انت۔ یوٹیوب ُء 

سوشل میڈیا َء پاکستان ِء ظلمانی وڈیو باز انت۔ 
اے چِنگ ُء ایِڈٹ کنگ بہ بنت ُء ّشریں ڈاکومینٹری 

یے ِشکل دیگ بہ بنت۔ یورپ ُء امریکہ ِء کالج ُء 
یونیورسٹیاں ہمے ڈاکومینٹری پیشدارگ بہ بیت ُء 

وانگجاہاں مغربی ملکانی بچہ بہر کنگ بہ بیت۔ کتا
 اے وڑیں کارانی واستا اجازت گِرگ گران نہ انت۔ 

 
اگں ما ہمے رنگ َء کار بہ کنیں دیم ِء منی دل َء 

چیزے ساالنی تہا ما دنیا َء بلوچ ُجنز ِء واستا 

حاصل ُکت کنیں۔یے ِشہمیں پلّہ مرزی   

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 بلوچ ُجنز ِء مارکیٹنگ
 

اد بلوچشہد  

 

ملکانی تہا  197کروڑ َء گیش مردم  700دنیا ِء تہا 

نشتہ۔ اے ملکانی تہا سدانی ہساب َء کسان ُء 

مزننیں سالہ بندیں جنگ  بوگا۔ اے جنگانی تہا تہنا 

َء ُبرز مردم مرتگ۔  55000سال َء  ءِ  2015سوریا َء 

ہزار َء ُبرز مردم مرتگ۔ سال  36000نستان َء ااوگ

َء ُبرز ُء ساؤتھ سوڈان َء  76000َء  َء سوریا 2014

مردم ہمے جنگانی ارجان بوتگ۔  50000  

اے ُجلگہیں دنیا ِء تہا بلوچ کسانیں راجے کہ بازیں 

ملکانی تہا شنگتگ۔ آہانی توامیں آبادی سئے کروڑ 

َء نہ گوزیت۔ بلوچستان َء ہم سالہ بندیں جنگے 

چِست کنگ ُء َرمگانی ہساب َء بوگا، فوج مردماں 

َنگا انت، بلے گیشتریں دنیا چریشی َء سرپد نہ جَ 

انت۔ یکے وجہے َو ہمیش انت کہ پاکستان َء ہودا 

میڈیا ِء سرا بندش جتہ ُء ہر کسے کہ بلوچستان ِء 

 سرا لبزے دپ َء در بہ کنت ُکشگ بیت۔ 

بلے دگہ وجہے ایش انت ہم کہ دنیا َء مرچیگیں روچ 

مردم بیران بوگا  َء ہمینچو باز جنگ بوگا ُء ہمینچو باز

 کہ بلوچانی جنگ چیر ترّتگ۔ 



 

 

سیمی وجہ بلوچانی وتی نابودی انت کہ آ دنیا َء را 

وتی جیڑہ ِء سر کنگا آ وڑا سوبمند نہ بوتگ انت کہ 

بوگی اش بوتگ۔ اے مارکیٹنگ ِء دؤر انت۔ تاں تو 

وتی جیڑہ َء پہ شہمی مارکیٹ ُکت مہ کنئے دنیا 

رکیٹنگ َء نزور انت۔ ترا مان نیاریت۔ بلوچ ہمے ما  

بلوچ جہدکار تاں وتی ُجنز َء دنیا ُء وتی مہلوک ِء تہا 

وشنامی یے دات مہ کنت آہانی ایدگہ چِست ُء ایر 

۔ بنتنہ مند سوب  

اولی کار وتی جند ِء مہلوک ِء تہا َکنگی انت۔ بلوچ 

راج ِء۔ اگں سرمچارے بیت یا سیاسی جہدکارے 

ی انت۔ چون؟ آ آئی َء وتی مہلوک ِء بھروسہ کٹّگ

مردم کہ تئی جہد َء تئی ہمراہ انت آئی ِء سرا باز 

آئی ِء تربیت الّمی ہَو، کار کنگ ِء ضرورت نہ انت۔ 

انت تانکہ آ ُچشیں کارے مہ کنت کہ مہلوک ِء 

بھروسہ بہ ُپرشیت۔ آ وہد پہ وہد تربیتی َسرکل دیگ 

لوٹیت تانکہ جہد ِء سرا آئی ِء نظریہ شرتر بہ 

 گیشیت۔ 

گیشتر کار ہما مردمانی سرا کنگی انت کہ آ  بلے

کسی ہمراہ نہ انت۔ نہ سرکار ِء نہ تئی۔ گوں آہاں 

ہال و اہوال کنگ لوٹیت، آہانی جائزیں کار کنگ 

وار ئے۔ چوش لوٹنت تانکہ آ بزاننت کہ تو آئی ِء درد

دیست برؤ آئی ِء دیم َء بہ نند  ےنہ انت کہ تو مردم

۔ آ مردم ہمے واستا نہ کہ بیا مئے جہد َء ہوار ُبو

سرکار َء گون انت ناں تئی جہد َء کہ آئی َء تُرسیت۔ 

تئی ہمراہداری بہ کنت سرکار آئی َء جنت، سرکار ِء 

 ہمراہ بہ بیت سرمچارے آئی َء جنت۔ 



 

 

ترا وتی کار چہ ہال اہوال َء شروع کنگی انت۔ چہ 

وتی سنگینی ُء دردواری َء آئی َء باور کنائینگی انت 

ار ِء اے پروپیگینڈہ دروگے کہ بلوچ آجوئی کہ سرک

پسند لہتیں کوِدکیں جزباتی بَچک انت۔ بِندات َء 

آئی َء کار مہ پرما، آئی ِء کار َء بیا، آئی ِء درد َء بہ 

ور۔ وہدے آ تئی سنگینی ُء تئی جہد ِء سرا 

 بھروسہ کنت، آ وت تئی کار َء کئیت۔

ِء  دگہ لہتیں انچیں بلوچ مہلوکے کہ گوں آجوئی

جنز َء سرجمی َء ہوار نہ انت بلے آئی ِء ہمدردی ُء 

نیکیں واہگ گوں جہد کاراں گون انت۔ آ برے برے 

کسانیں کارے کننت۔ بلے باز وہداں ہمے جہد کار 

کہ چہ سرکار َء چیر اَنت َرو انت ُء ہمیشانی لوگاں 

دو دو سئے سئے ماہ َء نندنت۔ یا آہاں انچیں 

آ ُکشگ ہم بیت کننت۔  ترسناکیں کار پرماینت کہ 

ہمے وجہ َء بازیں تاوانے ہم َرستگ ُء ہمے مردماں 

کہ گوں جہد َء ہمدردی یے بوتگ آہاں وتا آہستہ 

 آہستہ یک کِر کنان ُکتہ۔ 

اے وڑیں مردمانی سرا نرم نرم َء کار کنگ لوٹیت۔ 

آہستہ آہستہ آہانی تربیت کنگ لوٹیت تنا وہدے کہ آ 

ی ہمراہ داری َء رازی بہ َء تئیے گوں مہکمیں نظریہ 

بیت۔ پدا آ َوت جہد ِء واستا ترسناک َء چہ ترسناک 

 تریں کار ِء کنگ َء َچک ُء پد نہ بیت۔ 

سیمی ہما مہلوک انت کہ گوں پارلیمانی پارٹیاں 

گون انت ُء تئی جہد َء نہ منّیت۔ اے مردم برے برے 

دیواناں آجوئی دوستاں کالگ بندنت ُء ُگشنت کہ 

شاریننت، َسر گوں ِسنگ َء میڑینگ نہ واے وتارا کُ 



 

 

بیت، پاکستان َء گوں کئے جنگ کت کنت یا دگہ 

انچیں گپ۔ اے مردمانی سرا ہم اگں سرپدیں جہد 

کار پہ برداشت ُء سنگینی ہال اہوال بہ کننت 

ایشانی تہا بازینے تہی ہمراہداری ُکت کنت ُء لہتیں 

نیت۔ اگں ہمراہداری نہ کنت بلے پہ تو کینگ نہ رودی  

اگں ما ُء شما بلوچ راجدوستی ِء گپ َء کنیں گڑا 

درستیں راج َء دوست بداریں، ُء بلوچ مزنیں 

مہلوکے۔ آہانی تہا ُدز ہم مان ُء پارلیمان پرست ہم، 

سرمچار ہم ُء َشُپک ہم۔ اگں تو وتا بلوچ راجدوستے 

تئیگ انت۔ اشانی َشرّ ُء  کنئے تہ اے درستیں مردم

ئے۔ اگں من ُء تو ُبہ گُشیں کہ تہنا ذمہ وار تو ہراب ءِ 

ہما مردم مارا دوست انت کہ آ آزاتی ِء جہد َء ہوار 

ِء ضرورت نہ انت۔  انت گڑا ترا کار  

بلوچ راج ِء ُدز ہم تئیگ انت ُء شپانک ہم۔ پارلیمان 

پرست ہم بلوچ انت ُء سرمچار ہم۔ اے منی ُء تئی 

زّیک کار انت کہ ہما بلوچ کہ چہ ما دور انت آہاں ن

بیاریں، ُء اے کار َء تہنا ما پہ سنگینیں ہال اہوال، پہ 

نظریاتی تربیت ِء ذریعہ َء ُکت کنیں۔ اگں  ءُ  مہر

پارلیمان پرستیں بلوچے ترا کالگ بندیت ُء بیر َء تو 

آئی َء زاہے بدیئے تہ آئی ِء کینگ مستر بیت ُء ترا 

تاوان دات کنت۔ ترا دو رندا کالگ بندیت، سئے رندا، 

ر رندا، بلے وہدے آ تئی سنگینی ُء نظریاتی چا

مہکمی َء گندیت آہستہ آہستہ گوں تو نزّیک بوان 

 بیت۔ 

بلوچانی تہا ُچشیں مردم ہم مان کہ آ سرکار ِء 

ہمراہ انت ُء تئی خالف َء سالہبند انت۔ آ تئی ُجہد ِء 



 

 

ہالس کنگ ِء واستا تئی ُکشگ ُء آوار َجنگ َء ہم 

دیم ِء دارگ الّمی انت چیا  چک ُء پد نہ بیت۔ آئی ءِ 

کہ پہ تو سالہبند انت، پاکستان ِء فوج ِء غیر 

 سرکاری بہرے۔ 

بلے ہما مردم کہ تئی سیاسی مخالف انت، آ تئی 

دژمن نہ انت۔ آئی ِء سرا انگہ تو شرّیں وڑے کار بہ 

کنئے بگندئے روچے نہ روچے تئی ہمراہداری بہ 

یا آئی ِء ُچک ُء کنت، یا پہ تو نیکیں واہگے بہ داریت، 

نماسگے، سیاد ُء وارثے تئی دردے َء ُبہ وارت۔ بلے 

اگں تو آئی َء تاوانے بدیئے یا زاہ ُء بد بہ کنئے، آ ہم 

لوٹیت کہ تو تاوان بار بہ بئے، ُء آئی ِء نزّیکیں مردم 

 ہم چہ تو دلپروش بنت۔ 

وہدے کہ تو وتی بلوچ راج ِء نیکیں واہگانی کٹّگ َء 

گڈا ترا دری دنیا ِء نیمگا دلگوش سوبین بوتئے، 

دیگی انت۔ ترا کہ وتی مہلوک ہمراہ بہ بیت، دری 

دنیا ِء ہمدردی ُء دلگوش ِء وتی نیمگا گْور کنگ 

 آسان بیت۔ 

انچو کہ ما پیش َء ُگشت مرچی دنیا ِء جیڑہ باز انت۔ 

سدانی ہساب َء جنگانی تہا ہزاراں لکھاں مردم 

ُء بانگ انت۔ آئی ِء  بیران بوگا۔ دنیا ِء دلگوش بہر

 ہمدردی َء چوں کٹّے؟

دری دنیا َء دو رنگ َء بچار۔ یکے دری دنیا ِء سرکار ُء 

دومی دری دنیا ِء لس مہلوک۔ سرکار وتی ملکانی 

مفاداں چار انت۔ باز بلوچ جہد کار ہمے گپ َء کنت 

کہ امریکہ زاناں کور انت کہ پاکستان ِء بدماشیاں نہ 



 

 

ستان دنیا ِء تہا ُماّلہاں جنگ گندیت، آ نزانت کہ پاک

پرماہگا انت، پرچہ پاکستان َء نہ جنت؟ امریکہ دنیا 

یے ِء ُکنڈے َء کپتہ ُء پاکستان ِء میزائل امریکہ َء نہ 

رسنت۔ القائدہ َء ردی یے ُکت کہ ُشت امریکہ ِء تہا 

آئی ِء مردم ئِے ُکشت انت، امریکہ َء سّجہیں دنیا 

دہ تہنا پہ نام پش کپتہ۔ سر ُء چیر ُکت۔ مرچی القٰائ  

پاکستان ِء فوج ِء مستریں بہر امریکہ ِء چانوگر ُء 

کاردار انت۔ امریکی ڈرون ہر ہپتگ پاکستان َء میزائل 

یے دور دینت بلے پاکستان ِء فوج نُتّگ ہم نہ کنت۔ 

امریکی بیڑہ پاکستان َء نشتگ انت ُء سینٹرل 

کہ ایشیا َء کنٹرول کنگا انت۔ دومی گپ ایش انت 

اگں امریکہ پاکستان َء زیادہ زور پِر بدنت آ رؤت ُء 

چائنا ِء ُکٹ َء نندیت ُء امریکہ ِء ہچ درد َء وارت نہ 

 کنت، چو نورتھ کوریا ِء وڑا۔

اگں امریکہ َء پاکستان َجت ُء بلوچستان آزات ُکت، 

بگندئے بلوچستان امریکہ ِء واستا دگہ سردردے 

ں چہ وتی جوڑ بیت۔ پمیشکا آجوئی دوستیں گال

کرد َء دنیا َء را اے باور کنائینگی انت کہ آیاں اگں 

شہمیں رنگے  ءَ  آزاتیں ُملکے بہ رسیت، آ ہما ُملک

َء چالئنت کننت۔ آ چو پاکستان َء امریکہ یا 

ہمسائگیں ملکانی واستا درد ء سرے نہ بیت، 

آجوئی َء رند بلوچ چو ساؤتھ سوڈانی آں وتکوش نہ 

انڈیا یا ایدگہ یورپی ُملک، آ بنت۔ امریکہ بہ بیت، 

تئی ُجنز َء پہ ہورتی چارگا انت۔ تئی وت ماں وتی 

جاک ُء زاہاں اِش کنگا انت۔ سرمچاریں گالنی کار ُء 



 

 

کرد َء تپّاسگ َء انت کہ آ چینچو ذمہ واریں کردے ِء 

 واہند انت۔ 

بلوچستان، پاکستان، اوگانستان ُء ایران ِء نیام َء 

لک دنیا ِء تہا پہ ماّلئی زمینے۔ اے سئے ئیں مُ 

دہشت گردی ُء اے دگہ سلّیں کاراں بنّام انت۔ اگں 

بلوچ جہدکار چہ وتی کرد َء دنیا َء را اے باور ُکت بہ 

کننت کہ یک آجوئیں بلوچستانے اے سئے ئیں 

ملکانی نیام َء مثالی ُء ُپرامنیں ملکے بوت کنت، 

ر نہ دنیا ِء توانائیں ملکانی سرکار تئی جہد َء ڈالچا

 کنت۔

پاکستان مرچی بلوچستان ِء تہا ُمالئی یا بے 

گناہیں مردمانی ُکشت ُء کوش َء ہمے واستا رواج 

دیگا انت کہ آ دنیا َء پیش بداریت کہ اے زمین ِء 

مہلوک دلوت انت، اے کہ وتا سیکولر ُء لبرل ُگشنت 

اسل َء چوش نہ انت، اے وت ماں وتا وتکوش انت، 

ے نہ بوتگیں کننت۔ ایشاں ُملکے بہ رسیت ا  

 بلے ترا اے پروپیگینڈہ ِء دیم دارگی انت۔ یکے وَ 

بلوچ جہدکاراں وتی جہد پہ ذمہ واری ُء سنگینی 

دیم َء برگی انت ُء دومی نیمگا درملکاں نشتگیں 

بلوچ جہدکاراں دری سرکار ِء مردم یک یک َء گِرگی 

اَنت ُء آہان َء سرپدی دیگی انت کہ بلوچ یک سیکولر 

ہوا دیگا ِء ُء لبرل راجے بلے پاکستان ہودا ُمالئی 

انت، اگں شما پاکستان ِء  وتی درستیں زوراں جنگا

دیما دارگ َء بلوچانی ہمراہداری َء مہ کنئے 

پاکستان وتی اے کار َء لہتیں ساالنی تہا سوبمند 

 بیت۔ 



 

 

دری سرکارانی ہمرائی َء درانڈیہیں بلوچ جہدکاراں 

لس مہلوک، نامداریں کلم کار، فلم ساز ُء اے دگہ 

مہلوک ہم نزّیگ آرگی انت۔ اے یک روچی یا یک 

لی کارے نہ انت۔ پریشی َء ساالنی سال لگّنت۔ سا

بلے کنگ لوٹیت۔ درانڈیہیں بلوچ سروک دالئی الما 

َء دزبندی بہ کننت کہ آ گوں آئی َء گند ُء نند کنگ 

لوٹنت۔ الما یک رندے نہ منّیت، پدا دزبندی بہ کننت۔ 

یک روچے کئیت کہ دالئی الما گوں آیاں نندیت۔ 

گں باندا روچ الما یا ہمے وڑا نوم چومسکی انت۔ ا

چومسکی ِء وڑیں مردمے تئی جہد ِء پلہ مرز بوت 

انت، اے پہ تو بالہیں سوبمندی یے۔ دری سرکار 

اشانی گپاں ڈالچار ُکت نہ کننت، ُء پاکستان ہم 

زانت کہ بلوچ چو ہم بے وس نہ انت کہ ما آہاں ُچک 

 چین بہ کنیں ُء کس سرپد ہم مہ بیت۔  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



 

 

 

 بیت ںچو سیاست

 

 
 تاج بلوچ

 

 ا ختالف َہُمک َکسَء بیت

َء ہَست، ُء  اختالف ہمک مردمَء را گوں دومی مردم

ِء تہا  ُمدام بیت۔ اے واستا کہ ہمک مردم زندگی

وتی ہیالے داریت۔ چیزانی سرا  ںگوں وتا بندوکی  

ُء  اگاں یک لوگےَء پِتے، ماتے، چار بَچ گوں نشار

ماسگاں مان، ُء ُء ن نماسگاں، دو جنک گوں زامات

َء پت کنگا اِنت، تہ یک  ِء درہیں کارانی کماشی لوگ

ِء سرا، یک نہ یک گپےَء الّم زال، یا  نہ یک کارے

َء گشت مکنت  ظاہر ُچکّے یا نُماَسگے، اگاں سر

َء َشر نہ  اے کار اے رنگ”َء ُگشیت کہ  ہم، وتی دل

وتی جند ِء ہیالے  ہر کس ۔“اِنت کہ پت کنگا اِنت

ہ اے کار بائد چوں ناں بلکیں چو بہ بیت۔داریت ک  

 ُء عالج، چک ُء راشنانی انتظام، بیماری ِء الپ لوگ 

ُء  ِء نِپاد َء بگر داں وپسگ ُء خرچ ُء نماسگانی وانگ

ُء نماسگانی  ِء سواس، چک ُء پاد ِء ُگد کمبل، گَور

ِء اِندگہ  ُء گوں وتی چپُء چاگرد ِء تعلق وت ماں وت

اے درستیں گپّانی سرا لوگ لق، مردماں اِشانی تع



 

 

 بلے اے خاندانِء مردمانی ہیال دگہ دگہ بوت کننت۔ 

اِنت دانکہ اے درہیں چیز یّجا َء وہد ِء زندگی داں ہما 

 یَک نہ یَک رنگےَء ٹہیَنگ ُبوّگا اَنت۔ 

َء را گوں  ِء تجُربہ ہَست، آئی َء کہ زندگی ہَرکس

 الّملے ہیاَء بندوکیں چیزانی سرا وتی  وتی زندگی

آختالف چہ ہمدا پیداک بیت۔َء ہَست۔   

 اختالف داَرگ

زند ِء کسان ُء ِء دارگ ِء بنیاد ہمیش انت کہ  اختالف

مزنیں جیڑہانی سرا ہر مردم وتی ہیالے داریت۔ اے 

جیڑہ بوتگ۔ تو گشئے ایشی ِء ذمہ دار پالنی انت، 

من گشاں پالنی۔ تو گشئے اے جیڑہ ِء حل ایش 

ِء  ۔ مثالایشی ِء حل ایش انت انت، من گشاں ناں

ِء جند نہ وارت، یک  َء یَک براتے چاہ حبرَء، اگاں لوگ

کِں َء َسک شیرکن کنت، یکے َکم شیر براتے چاہ

ُء یکے بے َشَکریں چاہ لوٹیت، تہ چاہ وروکانی ت کن

ِء وہدا  َء را گرادگ نیامَء اے اختالف بوت کنت کہ چاہ

 ِء وہدا َشَکر رادگچینچو َشَکر مان کنگ بہ بیت، یا گ

َء بیت، ہما  ُء ہرکس کہ ورگ ِء جند مان کنگ مبیت

َء وت َشَکر مان بکنت۔  َء را وتی ہساب وہدا وتی چاہ

ِء سرا  بلے آ َکس کہ چاہ نہ وارت، آئیَء را اے گپ

ِء وہدا چینَکس  َء را گرادگ اختالف نہ بیت کہ چاہ

بیت۔ ِء جند ہم م َشَکر مان کنگ بہ بیت، یا مان کنگ

ِء  ِء َشَکر لوگ ُء چاہ البت الّم ہم نہ اِنت کہ اگاں چاہ

ِء نہ وروکیں برات تہنا  ُء گپے بہ بیت تہ چاہ تہا بحث

۔ِء جند نہ وارت اے واستا ہچ َمُگشیت کہ آ چاہ  



 

 

 

 اختالفء  ُرَدگ

ُچک ہمینکس کہ مستر ُبوان کننت، لوگِء تہا، 

َء بگر  ٹہینگُء  ِء چَِنگ ِء جند ُء لوگ خاندانی زندگی

ِء ٹہینگ،  ُء خاندان ِء تہا وتی لوگ دانکہ چاگرد

درہیں چیزانی سرا اختالف گیش بوان کننت۔ چیا کہ 

زند َء را چارگ ِء  ُچکانی َسماجی زندگی، ہمک ُچک

َء وابسطہ  ِء َسرا اَثَر کنان کنت۔ گوں وتی زندگی

ِء ہمک  ، زندگیآئی ِء ذاتی حیالئیں چیزانی َسرا 

َکشان کنت۔  ءَ  ِء َوہدا َسر ِء گیشینگ ا جیڑہُبحران ی

 ُء روزگارے بکنت اگہے کارپت لوٹیت کہ منی چک ج

ِء سور جلدی بہ بیت، تہ اے  ُء مات گشیت کہ ُچک

ِء  ہَست اِنت، کہ اشیِء تہا مات“ اختالفی حبرے”

ِء دگرے۔ اگاں چکَء را  ُء پت ُء حیال دگرے گپ

انوں ناں کار  َء ُگشت کہ من ُء چک ُجست کنگ بوت

سئے ِء سرا  ُء نے کہ سور کناں تہ اے حبر کنان

ِء  ِء مات بنت۔ یکے چکموجود ُء لیکہ  حیالجتائیں 

ِء حیال کہ  َء سور بدنت، یکے پت حیال کہ ُچک

ِء جندئیگ  منی ُچک کار بکنت، ُء سیمی حیال ُچک

۔ اِنت کہ نہ سور کناں، نہ کار  

رگء  رویّہاختالف دا  

ِء  نہ اِنت۔ مسئلہ اختالفِء دارگ  مسئلہ اختالف

ُء  َء را ہر روچ لَٹّے گون ِء رویہ اِنت۔ اَگاں پت دارگ

َء چیا کارَء دیم نہ َدنت،  َء اِنت کہ ُچک َء چوپگ جن

ُء ُکٹ  ُء لٹ ُء النَت بکنت َء ہر روچ پِٹّ  یا کہ ُچک



 

 

ِء  ِء رویہ اختالف بکنت کہ کار چیا نہ کنئے، تہ پت

َء  َء را دیگ َء نہ ُچک ت۔ پت اے حقَسرا َشر نہ اِن

ُء  ُء لیکہے بداریت اِنت کہ وتی زندگیِء باروا حیال

ِء  َء دیگا اِنت کہ ُچک َء اے حق نہ چکانی مات

ِء باروا وابے بگندیت۔  زندگی  

 ی نہ اِنتَء گپّ  َء یا پت َء گوں مات اگاں ُچک ہچ َرنگ

کہ  ِء َسرا اوشتاتہ ُء جاک ہمے گپ ُء بس پہ کوکار

ِء سرا  ، ُگڑا اے اختالفآروس ناں من کار کناں، نہ

 ِء رویہ َشر نہ اِنت۔ اے واستا کہ ُچک وتی جند ُچک

ِء پہ مہر، پہ مجلس سرپد  َء را وتی گپ ُء مات ِء پت

َء پہ  ُء پتان ِء مات َء، وتی جند ِء بدل ِء جہد کنگ

َء اِنت )پہ  ِء جہد َء دور کنگ زورے چہ وتی زندگی

ِء تہا چہ  ِء اے رویہ خاندان ا پہ نازانتی(۔ ُچکزانت ی

ِء درہیں مردمانی گوں  ُء خاندان خاندانی زندگی

َء را نزور تَرّینینان کنت۔  َء ہَمبَسَتگی یکے دومی

پیدا بیت۔  رنچشَء  خاندانِء درہیں مردمانی نیام  

ُء  ِء سرا نشتہ یا اگاں پت ہم ہر َوہدا اے جیڑہ

َء کنگا  ُء وتی حبر م نشتہمجلس کنگا اِنت، ُچک ہ

 ُء جاک َء یا کوکار ُء پریات ء گریوگ اِنت بلے مات بید

 اے جیڑہِء سرا دگہ ہچ گپی نہ اِنت، تہ  َء اے جیڑہ

رویہ ُمناسب نہ اے ِء  ِء اختالف دارگ مات ِء َسرا

 اِنت۔ 

 مشترکہ نتیجہ

بلے اگاں مات، پت، ُچک، ُء اَگاں اِندگہ ُچک، نشار، 

یکے  ، حبرُء حال اِنت،سگ، ہمدیوان اَنتت، نماازام



 

 

َء دلے گوشداَرگ پْراہیں َء را گوں  ِء ہمک گپ دومی

گوں  اگں بلے ہمینچو تُری دراج بکّشیت، جیڑہ اِنت

َء اے  ِء ہمبَستگی گون اِنت، تہ الّم یکے دومیَء مہر

پریشی َء سے ئیں لیکہ اَنچیں جاہے َسر بنت کہ 

یجہ کہ پہ دُرستاں نت ہمےَدر کئیت۔ شرّیں حلّے 

۔ بیت“ مشترکہ فیصلہ”قابل قبول بیت، تہ درستانی 

ِء تہا  خاندانایشی َء منّنت۔ َء  ُء دل درست پہ حق

ِء خاندانی  ِء بَندوکی، لوگ َء ِدل گوں یکے دومی

۔ ہمے وڑا گیگ تر ُء شر تر بیت زندگی  

 سیاست

دنیگہ ما لوگے ِء جیڑہانی بارہ َء گپ َء اتیں۔ بلے 

نچیں جیڑہ یک بالئیں چاگرد یا راجے ِء دیما اگں ا

ِء  جسماسیاست بیائینت گڈا آیانی حل چوں بیت۔ 

َء  ٹہینگ اِنت۔ انچو کہ َفرد گوں وتی زندگی جیڑہانی

ِء وتی زندگی  بندوکیں چیزاں ٹہینان کنت دانکہ آئی

اجتماعی جیڑہاں ِء  َشرتِر بہ بیت، سیاست چاگرد

َشرتِر بہ بیت۔  گیَسماجی زندٹہینان کنت دانکہ   

ِء درہیں چیزاں  یَک مردمے کہ وتی خاندانی زندگی

َء سیاسی عملےِء تہا اِنت، چیا  ٹہینان اِنت، تہ اصل

  انت۔تَبَک کہ خاندان سماج ِء اولی 

 سیاسی جیڑہ

ِء مالی  بیت، اے ہما لوگ مہَء َوَرگ  اگاں لوگے

َء اے واستا َوَرگ نیست  جیڑہ اِنت۔ بلے اگاں لوگ

َء روزگار نیست، تہ اے جیڑہ تہنا ہما یکیں  چاگرد کہ

ِء واہند  ہما لوگ پریشی ءَ ِء نہ اِنت، ُء ناں  لوگ



 

 

ُء َدراں  ِء راہ ِء تہا روزگار میاریگ اِنت۔ چیا کہ چاگرد

اے ہساب َء اے اختیارداریں ادارہ جوڑ کننت۔ 

 سیاسی مسلہے بیت۔

تہ ہما َء َکسے نادراہ اِنت  َء اگاں یک لوگے ہمے ڈول

بلے اگاں  لوگ ِء مردماں آئی ِء عالج کنگی انت۔

عالج نیست تہ اے نادرہائی ِء ِء تہا اے  چاگرد

ِء وسائالنی  سیاسی جیڑہے۔ اے واستا کہ چاگرد

ُء  ُء چرے وسائالں اے جیڑہانی گیش ُء نزّآرگ چَِنگ

ِء کار اِنت۔  ِء پیدا کنگ سیاست ُء در ِء راہ گیوار  

یڑہانی بندوکیج فرد ء   ءُ  چاگرد  

ُء  ِء درگیجگ ِء بیماری یمار بیت، آئیوہدے مردمے ب

َء ہما  کارے۔ اے کارپیشہ ور ِء شوہازگ یک  عالج

ُء  بارہ َء زانتکار انت۔ بیماریَکس کت کنت کہ اے 

ِء پیشہ َء ہما  چوں داَرگ بوت کننت، اے چیز َوبا

 مردم چہ اِندگہ درہیں مردماں شرتِر زانت کنت۔ 

ہواریں ِشکل شعبہانی فردی ِء درہیں  ندگیز َسماج

 بستارِء  ُء روزگار ِء تہا کار اِنت۔ َسماجی زندگی

ِء  نظاممعاشی ِء  سیاست چاگردسک اہم انت ُء 

معیشت اے ذمہ داری  شرتر کنگ ِء ذّمہ دار انت۔

معیشیت ِء زانتکار راہ ُء در سوج  نہ اِنت۔ ِء دان 

است ہمے سی جیڑہاں گیّشینیت۔تیکنیکی دنت، 

تکنیکی سوجانی وسیلہ َء شرتریں معاشی 

پالیسی یے ٹاہینیت کہ آ چاگرد ِء فردانی روزگار ِء 

 جیڑہاں حل ُکت بہ کنت۔ 



 

 

ِء اجتماعی پالیسیاں جوڑ  چاگردسیاسی پارٹی 

ِء وہدا اگاں سیاست  کنت۔ اے پالیسیانی جوڑ کنگ

سوج ُء سالہاں مردمانی زانتکاریں ِء  ہما شعبہ

وتا  چہزور َء ِء  سیاسی طاقت ُء تہنا ریتگوش نہ دا

اجتمائی زند شرتر ِء  تہ چاگرد پالیسی آران کنت

 بوگ ِء بدل َء بگندئے گنتر بہ بیت۔ 

 ہم پرفیشنل مردم ُء سیاسی پارٹیانی نیام ءَ 

اختالف دیما کاینت۔ ہما مردم کہ آ خاصیں شعبہ 

 ےدہفائ را مزنیں رد ءَ چاگتہنا وت یے ِء زانتکار اِنت آ 

، تنا وہدے کہ آئی ُء پارٹی ِء شہمیں دات نہ کنت

 ہمگرنچی یے مہ بیت۔

َء صحت یَک جیڑہے۔ مردم نادراہ بیت۔  ہمے رنگ

چاگرد ؟ چے َکنگ بیتِء واستا  بیماریانی عالج

ُء  ڈاکٹرُء طبیب پیدا کنت، صحتِء جند چوں وآنَگ

ُء درمان چوں جوڑ کنگ بہ بیت۔  زانَگ بہ بیت، دوا

ِء تہا یک نہ  کہ تپ پر اِنت، تہ الّم جسمَء  َکسے

نہ وشیں ”یک آزہے َشر کار کنگا نہ اِنت، نوں ہما 

 “انسانی جسم”ِء درگیجگِء واستا  “ِء نہ وشی آزہ

ِء مردم وتی  ِء سرجمیں علمے پکار بیت۔ ہما شعبہ

ِء سرا حکومت کنوکیں ادارہ  َسالہاں دیئنت۔ چاگرد

ِء سہولت َودی  جپالیسی جوڑ کننت کہ چہ پیما عال

 کنگ بہ بیت۔

َء تپے  َء مردمے ِء کجام ہم میتگے بلوچستان

َء برو، اے واستا کہ تئی  ُء کراچی بگیپت، تَچان بو

ِء ہچ رنگیں سہولتے نیست۔  میتگانی تہا عالج

ِء َسرا اینچو وہدا  ِء مطلب ایش اِنت کہ چاگرد اشی



 

 

ئی َء کہ حکومت کتہ، آئیَء نہ لوٹتہ کہ ت ہما ریاست

َء بہ بیت۔  عالج تئی وتی میتگ  

ُء ادارہ  َء ہچ َرنگیں کارخانہ سرجمیں بلوچستان

َء ہجبر  ِء مطلب ایش اِنت کہ حکومت نیست۔ اشی

ُء  ِء شعبہ دیما روان بکنت ُء روزگار نہ لوٹتہ کہ کار

ُء ہنکیناں روزی بَِرسیت۔  َء را وتی میتگ بلوچ  

ب ایش بیت ِء َسوَ  اے َسرجمیں شعبہانی پَدمنَتگی

ِء گہتری نہ  ِء عوام ِء سیاسی مقصد اد کہ حکومت

ِء درہیں شعبہ َشر کنگ  ُء نہ اِنت۔ اگاں زندگی بوتہ

ُء  َء را بوتگ اَت ِء فائدہ عوام بوتین اَنت، تہ ایشی

ِء شکل ہم دگرے بوتگ اَت۔  سیاست  

ِء  شعبہ کہ پَسماندہ داَرگ بنت، تہ آ چاگرد

ُء  شکل( ہم پَدمنتگی اجتماعیسیاست )چاگردِء 

۔  نزانتَء  ظُلم آماچی  

 سیاسی زانت

َء  ِء زانت اِنت۔ زندگی ِء ُبنیاد زندگی سیاسی زانت

َء را  ِء کجام ہم چیزے ِء زانت۔ زندگی را َشرتِر کنگ

ُء َدرانی شوہاز  ِء واہ َء َشرتِر کنگ چہ انوگیں جاور

َء  ِء بستارے َء را یک شعبہ ِء جند اِنت۔ سیاست

ُء تپاَسگ َو علمے،  گ، َدربََرگ، جاورانی چارگوانَ 

ِء  ِء بنیاد انسانی زندگی ِء جند بلے اے علم

ِء ضرورت اَنت۔ سیاسی  ِء جندُء آئی سماجی شکل

 علم دگہ کارےُء سیاسی شعور دگہ گپے۔

َء سیاسی شعور اِنت۔ ہما  سیاسی زانت اصل 

 ہیالےِء واستا وتی  َء را َشرتِر کنگ َکس کہ زندگی



 

 

ِء واہند اِنت۔ اے  َء سیاسی شعورے ، اصلداریت

سیاسی شعور تہنا وتی ذاتی زندگیِء حدَء ہم بوت 

َء ہم، ُء راجی شکل  ِء  کنت، خاندانی زندگی

ہم۔ شکل َء ِء  زندمان  

 سیاسی جہد

ُء  ِء تہا حرابیانی گِنَدگ شکلہواریں ِء  وتی چاگرد

۔ ِء جہد سیاسی جہد ُگَشگ بیت َء َشر کنگ آہان

ِء تہا وت ماں وتی  وہدے تو گِندئے کہ تئی چاگرد

ُء خون  َکسان َکسانیں جیڑہانی سرا مردم ُکشت

کننت، ُء تو لوٹ ئے کہ ُچش مبیت، تہ اے تئی 

َء  ِء خالف سیاسی شعور اِنت۔ وہدے تو خانہ جنگی

حبر کنئے، اے تئی سیاسی عملِء بندات اِنت۔ 

جیڑہاں وہدے تو مردمانی َکسان َکسانیں جنگُء 

ِء جہدَء کنئے تہ اے وہدا تو عملی  گیشینگ

 سیاست کنگائے۔

 سیاسی ُرجحان

ِء جیڑہانی ہواریں زند ِء مردمانی تہا، وتی  چاگرد

گیشتریں بازیں راہانی تہا  ُء گیوارِء واستا گیش

ِء  نت، اے ہما چاگردِء منّوک اَ  مردم کجام راہ

َمستریں سیاسی ُرجحان گشگ بیت۔ بلے 

َء ابید، دگہ ُرجحان ہم  اسی ُرجحانمستریں سی

 مدام موجود بنت۔ 

 سیاسی لیکہ

چاگردِء جیڑہانی وضاحت، جیڑہانی َسَوب، جیڑہانی 

ُء َرہبَند، وہدے یک مخصوصیں شکلے  گیشینگِء راہ



 

 

ِء ہچ سیاسی  گَِرنت، تہ لیکہے جوڑ بنت۔ چوناہا دنیا

َء حراب بہ بیت۔ اے  لیکہ کامل َشر یا سرجم

ُء گیوار کجام  کہ تئی جیڑہانی گیش ُجدائیں گپے

َء بیت۔  َء، کجام لیکہِء بنیاد رنگ  

 سیاسی طاقت

ِء ہر نیا اِنت۔ د“ وتی مہلونک”صلَء سیاسی طاقت ا

جہدَء را یَک نہ یَک دائرہ، ُبنِزہ، یا وتی یَک مہلونکے 

مزدور اَنت۔ “ وتی مہلونک”ِء  بیت۔ مزدور جدوجہد

ِء وتی  ت، آئیَء تُری ہرکس بکن دہکانانی جہد

مہلونک دہکان اِنت۔ جنینانی حقانی واستا جہد 

جنیں آدم “ وتی مہلونک”ُء ادارہانی  کنوکیں گل

ِء درہیں  ہما راج“ وتی مہلونک”ِء  اِنت۔ راجی ُجنزے

 مردم اَنت۔ 

وہدے بے تُرسَء، بے اللچَء، بے “ وتی مہلونک”ہمے 

َء را  ِء ہمراہ بیت، تہ آ جہد“وتی جہد”غرضَء 

“ وتی مہلونک”اسی طاقت گون بیت۔ اگاں ہمے سی

ِء سرا  پہ تُرس گون بیت، تہ اے سیاسی طاقت

بھروسہ کنگ بوت نہ کنت، چیا کہ تُرس کجام ہم 

ِء تُرس َسربِرَء بہ بیت،  َء بدل بوت کنت، دژمن وہدے

“ وتی مہلونک”تہ مہلونک ہمائیِء نیمگا روت۔ اگاں 

بیت، ہم بھروسہ پہ لبُء اللچ یا دروگ ہمراہ کنگ بہ 

َء دژمن ہم  کنگ بوت نہ کنت، چیا کہ ہمے لبُء اللچ

 دات کنت۔ 

بے تُرسَء، بے اللچَء، ِء ہما وابستگی کہ  مہلونک

ِء مانَزمان  گون بیت تہ ابدمانیں جہدے ءَ  بے غرض



 

 

بیت۔ اے واستا کہ جہدَء بہر زوروکیں ہمک مردم چہ 

برات  ِء ُچک اِنت، َء یک نہ یکے “وتی مہلونک”ہمے 

 بے غرضیں مہرےِء تہا پہ جنزےَء  اِنت۔ اگاں مہلونک

َء سر  َء ہم منزل ہَست، تہ جنز تُری َدہ ُپشت

 مبیت، انگت ہالس نہ بیت۔ 

 سیاسی رویہ

تو اگاں سیاسی جنزے دیما برگَء ئے، تہ وتی 

ِء  َء را دیما برگ ِء تہا وتی سیاسی لیکہ مہلونک

بیت، اے تئی َء تئی رویہ چے  واستا، گوں مہلونک

سیاسی رویہ ُگشگ بیت۔ اگاں تو مہلونکَء 

تُرسینگُء وتی ہمراہ کنگ لوٹئے، تہ تئی سیاسی 

زوراکی اِنت۔ اگاں تو یَک نیمگے وتی ُء  رویہ ظُلم

آزات َء  من ترا چہ ظُلم”َء را ُگشگائے کہ  مہلونک

ُء طاقت وتی  پہ زورآہان َء  ، بلے“کنگِء جہدَء آں

 ہ مہلونک بلکیں سیاسی بحثہمراہ کنگ لوٹئے، ت

تو َء زانت کہ  وتی دلآ ِء سرا ترا َمنّینت مکنت، بلے 

ِء جہدَء نہ ئے، چیا کہ تو  َء آزات کنگ چہ ظلمآئی َء 

َء مہلونک  ۔ ُء اے رنگَسرا ظلم کنگائےآئی ِء وت ہم 

 پہ وّشیں دلے ہمراہ نہ بیت۔

ِء سرا ظلم کنت، بلے تو اگاں  ُدشمن، تئی مہلونک

ِء  َء مہر دیئے، عزت دیئے، مہلونک مہلونکوتی 

َء پہ تو مہر نندیت۔  دلآہانی َء کنئے، تہ   حفاظت

ِء َمستریں ضمانَت  ِء کامیابی ہمے مہر تئی ُجنز

 بیت۔

 سیاسی اختالف



 

 

ِء  ُء گوار ِء تہا سے چاہ واریں برات انچو کہ خاندانے

دگر دگر بوت کننت،  ِء سرا حیال ِء َشَکر نیامَء چاہ

ِء کجام ہم  شکلاجتمائی ِء  َء چاگرد ے رنگہم

بوت کننت  ہَما ہَم مردمانی نیامَء جیڑہ ِء َسرا چیزے

ُگنجائچ یا ِء واستا مختلفیں  گیشینگُء اے جیڑہانی 

بوت کننت۔ اے واستا کہ ہر ہما َکس کہ  راہ ُء در

َء  ِء واب َء را گہتر کنگ شکلاجتمائی چاگردِء 

ِء  َء ہم چاگرد ِء دل ئیَء اِنت، آ گندیت، یا جہد

الّم  ، وتی ہیالےِء وتی آئیڈیایے َشرتِر کنگحرابیانی 

 ہَست بیت۔ 

ہواریفکرانی اختالفی   

ِء سرا ہمک  ِء یَکیں جیڑہ نوں ہمے وہدا کہ سماج

ِء یَک  ہَست، سیاستہیالے َء را وتی یک  مردم

یَک  ہیاالن ءَ ُء شانگیں  مزنیں کارے ہمے ِشنگ

مجموعی ُء چرے درستاں یَک  جاگہے منظم کنگ

منی َحبَر ”ہمے پراہ ِدلی کہ  انت۔ یے َکّشگ نتیجہ

ِء َحبَر ہم دروگ نہ اِنت، ُء  َو راست اِنت، بلے دومی

ِء واستا  ِء گیشینگ ِء َحبر اے جیڑہ بلکیں دومی

اے صفت  بنیاد انت۔ ءِ  سیاست “َشرتِر بہ بیت

 ِء تہا ُبردباری، َء درہیں چاگرد سیاستِء راہ

بَرداشت، ہَم مجلسی، ہمدیوانی َودی کنت۔ ُء ہما 

یَک لیکہ ِء  ِء سرا کہ گیشَء گیش مردم جیڑہ یا کار

ِء جہد بیت، تہ  جاگہ کنگُء ہواریں نتیجہ یے درکنگ

نتیجہ جوڑ ہواریں اے نتیجہ ہمے ہمدیوانیں مردمانی 

ِء وہدا ہما درہیں مہلونک  ِء سرا کار بیت۔ ُء اے نتیجہ



 

 

آیانی ہیال ُء کہ چیا ُہب بیت َء گیش  گیش

۔ ُء ہوار گیجگ بوتگ انتگوشداَرگ   

 

ُء ادارہ فرد  

یَک اجتماعی شکلےَء را ُگشنت۔ ادارہِء تہا “ ادارہ”

فرد بنت۔ درہیں ادارہاں مردم دیما برنت۔ ہمک مردم 

یَک َفردے۔ ہچ َکس چہ یکےَء گیش نہ اِنت، تُری 

 َسَتر عالمُء زانتکارے بہ بیت۔ 

ہدے فیصلہ کنت کہ من بی این ایمِء مردمے و

بلوچ راجی َء کنگا اِنت کہ  باسکے باں، تہ اے فیصلہ

ِء  ِء سرا من بی این ایم ِء ہمک چیز ُء جنز جیڑہ

ِء دیما چہ وتی ذاتی فیصلہَء  ادارہانی فیصلہ

۔ ِء فیصلہَء َمنّاں ُء بی این ایم َدستبَردار بان  

َء  ُء منی دلں کاِء َمنّو ِء حبرَء من آجوئی جنز مثال

ِء درہیں پدمنتگیانی َسَوب ایش اِنت کہ بلوچ  بلوچ

ُغالم اِنت۔ نوں منی دیما اے حبر کئیت کہ من جہد 

ِء زانَگ بَس اِنت۔ من وہدے  ہم کناں یا تہنا ہمے گپ

، تہ اے گپ ہم “من جہد کناں”اے فیصلہ کت کہ 

کناں؟  ےمنی دیما کئیت کہ من چونیں جہد

؟ اگاں من ُگشاں کہ من سیاسی یا تُپنگی

سیاسی جہد کناں تہ اے گپ دیما کئیت کہ 

ِء  َء کناں؟ اگاں سیاسی َگلے سیاسی جہدَء چونی

َگل یا پارٹی اِنت  بہر بوگ لوٹاں تہ جیڑاں کہ کجام

َء کنگ لوٹیت؟ جہد کنوکیں  ِء جہد آزادی ءَ  کہ تَچک

َء ہم چاراں کہ کجام  ِء وہدا اے گپ َگالنی چارگ



 

 

َء بِستارے ہَست بوت کنت۔  تہا منی گپ ءِ  پارٹی

من وتی گپَء َجَنگ لوٹاں۔ اے گپَء ہم کنگ لوٹاں 

کہ جہد چونیَء سوبین بوت کنت تہ من الّم انچیں 

َء حیثیتے  َء بوگ لوٹاں کہ اودا منی گپ پارٹی یے

و وتَء ُبنَء بِدارُء ت”بہ بیت۔ َکس منا مہ ُگشیت کہ 

۔ “بّیک بکنَء منی گپِء َسرا لَ  بَس ہر حال  

اگاں اے درہیں چیزانی چارگَء َرند من ہمے فیصلہ 

کت کہ من بی این ایمِء باسک باں، تہ من َمّن اِت 

ِء راہَء، من ُمدام بی این ایمِء  کہ جہدء آجوئی

 فیصلہانی پابندیَء َکناں۔ 

اگاں من فیصلہ سازیَء ہوار بوگ لوٹاں تہ فیصلہ 

ِء بہرے باں۔  ز(سازیں ادارہ )یونٹ، زون، َدَمگ، مرک  

ِء صدر بوتاں۔ نوں منی کار اے  من زون ،مثالِء حبرءَ 

ِء سرا  نہ اِنت کہ ہرچی من ُگشاں دُرست منی گپ

ِء  بکننت۔ منی کار ایش اِنت کہ ہمک جیڑہ“ ہئو”

ِء درہیں باسکانی دیما  َسرا، وتی نکتہ نظرَء کابینہ

ِء اِندگہ باسکاں کجام ہم  ایر بکناں۔ دانکہ کابینہ

سرا منی نکتہ نظرِء منظوری نہ داتہ، منی  ءِ  جیڑہے

 نکتہ نظر فیصلہ یے ُگشگ بوت نہ کنت۔ 

رویہ ہیادار  

اے گپِء سرا ُمدام گریوگ اِنت کہ مئے کِرا ادارہ 

ہم اِنت کہ ادارہ ُمدام پہ نیست۔ بلے اے گپ َسک ا

رویہ جوڑ بنت۔ اگاں مئے تہا ادارتی رویہ مہ  ہیادار

دارہ جوڑ کت ہم نہ کنیں۔بیت، تہ ما ہجبر ا  



 

 

ِء  ِء ُبنیادی چیز ایش اِنت کہ پارٹی رویہ رہیادار

ُء  َء بگر داں عام باسک ہمک باسک )مرکزی صدر

ِء َمنّوک بہ بیت کہ کجام ہم  دوزواہَء(، اے گپ

ِء سرا منی نکتہ نظر وتی جاگہَء راست  جیڑہے

اِنت، بلے الّم نہ اِنت کہ دومی َرد بہ بیت۔ دومی 

بیت،  نکتہ نظر سرجمیَء گوشداَرگ بہ مردمءِ 

۔ ُء َکس وتی ذاتی بلکیں آئیء گپ َشرتِر اِنت

ِء  َء بغیر رائج کنگ ِء منظوری ِء ادارہ فیصلہَء، پارٹی

 جہدَء مکنت۔ 

 تبدیلی

اَنت۔ اے راست اِنت کہ بلوچ چاگردِء جاَور حقیقت 

ِء سہولت  ِء ہچ سہولت نیست، روزگار عالجَء  ڈیہہ

َء کنئے کہ  کہ جہد کنئے، تہ ہمے جہدنیست۔ تو 

ِء سہولت بہ  ِء تہا عالج َء را میتگ بلوچ مہلونک

ِء سہولت بہ  ِء سہولت بہ بیت، روزگار بیت، وانگ

 بیت۔ 

ُء پسماندگی انوگیں حقیقت اِنت۔ اے  پَدمنتگی

پدمنتگیَء را پہ جہد ہالس کنگُء چاگردَء را 

اے ہم ُء  ُء مقصد اِنت دیگ تئی منزل ئیدیمرو

حقیقت اِنت۔ بلے منزلُء مقصد ہما حقیقت اِنت کہ 

انگہ نہ َرستہ۔ مطلب تئی کِرا دو چیز حقیقت اَنت، 

یکے ایش کہ تئی چاگردَء زندگیِء ہچ سہولت 

نیست۔ دومی حقیقت ایش کہ تو اے درہیں 

ِء جہدَء ئے۔ لگتمالی ہم انوگیں  سہولتانی گَِرگ

نت۔ منزل حقیقت اِنت، جہد ہم انوگیں حقیقت اِ 

 بانداتِء حقیقت اِنت۔ مستقبل ِء حقیقت اِنت۔ 



 

 

 باندات

مستقبل، آوکیں وہد اِنت۔ آوکیں زمانگ اِنت۔ زمانگ 

ِء جند ہچ دردَء درمان نہ کنت۔  َو تہنا یَک وہدے۔ وہد

َء یا جہدَء انوں  َء مردم َودی کننت۔ تو ہما کار درمان

د ُء ہمے جہ َء کہ کنگائے، تئی ہمے کار ہما رنگ

اِنت کہ باندا یک منزلےَء سر بیت۔ اگاں تو انوں وتی 

ِء  ِء عزت، مہلونک ِء گہبودی، مہلونک مہلونک

ا مہلونک زانت کہ مستقبلَء ڑحفاظتَء کنگائے، گُ 

وہدے تو منزلَء سر بئےُء حکومت کنئے، تو پہ من 

کار کنئے۔ اگاں انوں، جہدِء َسکّیانی وہدا تو گوں 

دتی یے کنگائے، تہ مہلونکَء َکسانیں ہم زیا

ُء  َء سربئے مہلونک دلجم بیت کہ تو باندا کہ منزل

ہم منی واستا ہچ نہ کنئے۔بکنئے ہم حکومت جوڑ   

عوامی جہدِء دو راہ: من پہ مہلونکَء راہ شوہازاں، 

َء راہ شوہازیں؟ یا منُء مہلونک ہواری  

اُء م من  

ہرکس کہ سیاسی جہد کنت، اے گپَء َمنّیت کہ 

َء کئیتُء اصلیں طاقت  ی چہ مہلونکاصلیں تبدیل

َء  ِء دوران ِء جہد ِء آرگ عوام اِنت۔ بلے اے تبدیلی

َء اِنت  ُء چیل اے گپ تَچک بیت کہ دو فریق کہ َکش

ِء دردوار  )بلوچ جنزُء سرکار(، اشانی تہا کئے عوام

 اِنتُء کئے عوامِء بَدواہ۔

ہے َء َرند دگہ جیڑ گینِء گیش ُء بَدواہ عوامِء دوزواہ

دو راہ بنت۔ یکے ایش بیت کہ عوام ہچ  ۔پاد کئیت

نزانت۔ من )یا ما، ہما مخصوصیں پارٹی یا فریق( اے 



 

 

ُء  َء َشر اِنت فیصلہَء کناں کہ کجام چیز پہ عوام

َء  کجام چیز پہ عوامَء حراب اِنت۔ عوام بَس مئے گپ

 بزوریتُء مئے َرندگیریَء بکنت۔ 

آزادیَء ، ام کاریتتبدیلیَء عودومی راہ ایش اِنت کہ 

۔ اگاں عوام انوں َسرپد نہ اِنت کہ منی عوام گیپت

سرا ریاست چوں ظُلم کنگا اِنت، تہ مئے ذمہ داری 

َء گیشَء گیش َسرپد بکنیں۔  ایش اِنت کہ عوام

َء َرند، ما دُرست )پارٹیُء عوام(،  عوامِء سرپد کنگ

َء گریں۔  ِء منزل ُء آزادی یَک جاگہ، ہمَدست بئین

ِء واستا ُمدام ئی ِء دیمرو ست بئینُء وتی ملکہَمدَ 

 جہد کنان بئیں۔ 

عوام ہچ نزانتُء اے گپِء ”آ َکس کہ گشیت کہ 

ُء چے  فیصلہَء ُمدام ما کنیں کہ پہ عوامَء چے َشرّ 

ُء َجبرِء راہاں پچ  ِء سرا ظُلم ، َوت ہم عوام“حراب اِنت

ُء اے طاقتِء  کنگا انت۔ چیا کہ اگاں مرچی اے عہدہ

ُء نیکوکاریں مردمے نشتہ، تہ شریں  را َشرّینس

فیصلہ کنت، بلے انسان تاں ُچنتَء زندگ اِنت؟ باندا 

َء  روچ ہمے عہدہ، ہمے اختیار بَدیں مردمےِء دست

َء  ِء بنیاد ُء اے اختیار ُشت کنت۔ آ وہدا اے عہدہ

اگاں کسے بَدی بکنت تہ َکس آئیَء داشت نہ 

ہمیش بیت کہ عوامَء کنت۔ پمیشا انقالبِء اولی راہ 

 َء را گیش را ُمدام گوں وت زورگِء جہدَء بکنت۔ عوام

ِء گپَء  ِء جہدَء بکنت۔ عوام َء گیش سرپد کنگ

 گوش بداریت۔ عوامِء گپِء احترامَء الّم بکنت۔ 

 کارُء کارء  دود



 

 

َشریں کارِء ہمراہیَء ہما کارِء دود ہم بائد اِنت َشر بہ 

مردمےَء را َوراک دئیگ بیت۔ مثالِء حبرَء، ُشدیکیں 

ُشدیکیں مردمےَء را دو َکس َشریں کارے۔ بلے اگاں 

 ُء وراک بگیپت ُء جہلَء دور بدنت، دستُء پاداں بہ بندیت

َء بدنت تہ اے دود َشر نہ اِنت۔  ِء دپ َء پہ زورے آئی  

ِء  ِء کوش دنیاِء ہمک بلوچ، ہمک انسان بائد اِنت بلوچ

ہما بلوچ کہ آجوئی  َسرا خاموش مبیت، بلے اگاں ہر

َء بدارئے  َء کنگا نہ اِنت، آئیِء َسرا تُپنگ ِء حمایت جنز

، تہ “منی گپِء حمایتَء بکن، اگاں نا من ترا ُکشاں”کہ 

ِء کار اِنت۔ ترا پہ  اے دود َشر نہ اِنت۔ چیا کہ اے ظالم

گپ، چہ وتی ُپرمہریں رویہَء، پہ گرانی ُء عزت مہلونکَء 

یت۔ را وتی نیمگا آَرگ کپ  

 عوامء  تہا سیاسی کار

اے گرانیں ساہتاں کہ بلوچ مہلونک چاریں نیمگاں 

اَنگِرّان اِنت، سکّیُء سوریانی تہا اِنت۔ سیاستِء ذمہ 

داری مہلونکَء را گوں یکے دومیَء گیشَء گیش نزیک 

کنگ اِنت۔ یکے دومیِء مشکالں ہمراہداریِء سکین 

ِء اینچو  نگِء زا دئیگ اِنت۔ مہلونکَء را سیاسی نظریہ

ئی گپَء، شوق نہ بیت۔ مہلونک چہ تئی عملَء، چہ ت

ترا زور  ُء اگاں تو اصلَء چے لوٹئےچہ تئی رویہَء زانت کہ 

۔ مان بہ بیت تو چے کنئے  

َء را اے سکین دئیگ بوت کنت کہ اگاں میتگَء  مہلونک

دم پہ َوشیُء ِء درہیں مر ِء لوگ کپتہ، تہ میتگ یکے

ِء لوگِء بندگَء گون بہ بنت۔  ُء آئینت وشِدلی ہمراہ بہ ب

ِء واکُء  ُء آئیَء را عالج ِء ُچک نادراہ اِنت اگاں َکسے

ُء  َء گیش مردم ہمدست بہ بیت توان نیست، تہ گیش

َء  ُء درے شوہاز بکنت۔ اگاں میتگے چکِء عالجِء راہ



 

 

ِء  ُء در بند بوان اَنت تہ میتگ ِء راہ ُء زانگ چکانی وانگ

ُء ہمساہگانی ُچکاں  وتی لوگانی تہا وتیوانندہیں مردم 

 وانینان بکنت۔ 

ِء ِسکین  ساہتاں چہ جنزِء نیمگا َہمَدستیگرانیں 

کارانی راہُء َدراں پچ کنان کنت۔مہلونکِء تہا سیاسی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 کنت بوت شرتر چوں ُجنز بلوچ
 
 

 

  زباد بلوچ
 
 

ں تاں اگن من ْگوستگیں سال ِء جنوری ِء ماہ َء بزورا
ِء جنوری َء بچاراں، اے یکیں سال َء  2016اے سال 

ما باز نقص وارتہ۔ شریں مردم باز جَنگ بوتہ۔ 
َء  ِء تہا نزوری یے گندگ َء بلوچ جنز مجموعی شکل

کئیت۔ آ چہ دشمن ِء زوراکی، مئے غلطی یا دگہ 
 سبب َء بوتگ اَنت۔

 

 نزوری سیاسی گالنی ڈالچار کنگ انت۔  مستریں

 

بی ایل اایف ِء زور بوتگ ہودا بی این ایم ُء  ہمودا کہ
بی ایس او َء ردودم زرتگ ُء آہاں ریاستی زلم ِء دیما 
اوشتاتگ ُء وتی سیاسی وجود پیش داشتگ۔ بلے 
ایدگہ دَمگاں کہ دومی سالہبندیں گالنی زور بوتگ 

آہاں  بگندئےسیاسی پارٹیاں ُردوم نہ زرت۔ ہودا 
سرا زیادہیں  نواب مری ِء وڑا سرفیس سیاست ءِ 

 دلگوش نداتگ۔

 

َء جہل بی ایل ایف، بی این ایم ُء بی  بلے خضدار
َء یک شریں وڑے َء ُردوم زرت۔ نوں سرکار ِء  ایس او

زوراکی ُبگش یا مئے ردیں پالیسی، کہ کوہلو جنگ 



 

 

جاہ بوت کنت بلے سیاسی تربیت ِء واستہ بی این 
نہ بیت۔ َء را پاد ایر کنگ َء جاگہہ  ایم ُء بی ایس او

ہنچو ڈیرہ بگٹی یا بی آر اے ِء عالقہ اَنت۔ آ ہّد َء بی 
آر پی ِء وجود َو ہست بلے بی آر اے زور تراِنت، 

 پمشکا سیاسی ماحول جوڑ نہ بوتہ۔

 

َء سیاسی چست ُء ایرانی  2010اگں کار بکتیں تاں 
سرا بالہیں سختی نیست اَت۔ سیاسی گل چو کہ 

سالہبندیں گالں  بی این ایم ُء بی آر پی اگں چہ
 دیما بوتیں اتنت شریں ماحولے جوڑ بوتگ ات۔

 

 ءِ  بی این ایم مردمانی تہا شت کنت، تپنگ بردار
مردمانی تہا روگ َء مردم پہ وتا بیمے سرپد بنت ُء 

اگن گوں بیم َء تئی ہمراہ بنت ُگڑاں دیر َء نہ جّل 
 اَنت۔ بیم ِء سر َء مردمانی دارگ َء سرکار بس اِنت۔

 

نت بازیں جاگہاں گندگ َء کئیت کہ توپک شگراِ 
اِنت ُء آدا نزوریانی شر کنگ  سیاسی گل ِء پابند

ارزان تر انت۔ اے چیز ُکل بلوچستان َء تاالن کنگی 
  اِنت۔

 

ادا منی مکسد ایش نہ انت کہ سیاسی گل شر تر 
انت یا سالہبندیں۔ دوئینانی کار جتا انت۔ سیاسی 

تربیت دات  گل مردمانی تہا ُشت کنت، سیاسی
کنت، مردم آہاں وتی شکایتاں رسینت کننت۔ مثال 

ء ہبر َء اگں لس بلوچ مہلوک َء چہ بلوچ ُجنز َء 
شکایتے بہ بیت آ کجا ُبرؤت۔ یکے َو آہاں سالہبندیں 

گالنی کّرا روگ تُرسیت چیا کہ سرکار ِء کرّا 
مشکوک بنت۔ دومی سالہبندیں مردم ہر کس َء 



 

 

زت دات نہ کننت چیا اگں وتی نزّیک َء آیگ ِء اجا
 ے بہ بیت آہانی جاگہ ُء رازانی مردم مخبر

 نشاندہی َء سرکار ِء کرّا ُکت کنت۔ 

 

دگہ فرکے ایش انت کہ سیاسی گل ِء مردم چاگرد 
ِء جیڑہاں شرتر سرپد بوت کنت۔ آ چاگرد ِء تہا موجود 
انت۔ سالہبندیں گل ِء مردمانی واستا وتا چیر دیگ 

ازیں چاگردی پیچیدگیاں سرپد الّمی انت۔ آ چہ ب
بوت نہ کننت۔ پمیشکا ماؤزے تنگ ُگشیت کہ بائد 

پابند بہ یت۔  ءِ  سالہبندیں گل سیاسی گل
سیاسی جنگ ِء واستا اے چیز سک ضروری انت۔ 

اگں تُپنگ َء سیاسی جواز گوں مہ بیت آئی ِء 
استعمال َء دنیا ِء تہا دہشت گردی ُگشنت۔ تُپنگ َء 

 پارٹی دنت۔ سیاسی جواز سیاسی

 
سالہبندیں مردم اگں سیاسی کاراں دست َء مان 
بکننت ُء وتا چیر مدینت آئی ِء نقسان باز بنت۔ اے 

 تاوان ما وت دیستگ انت۔ 

 

خضدار َء جہل گریشگ اِنت، دیما مشکے، جھاؤ، 
آواران ُء کولواہ اَنت۔ پدا ُکلّیں مکران اِنت۔ اِدا تاں 

ہ۔ بلکن مشکے، َء ارزانی َء سنگتاں کار کت 2011
ِء زمین چنڈ َء کار  2013جھاؤ، آواران ُء کولواہ َء تاں 

ارزان بوتہ، پدا زمین چنڈِء نام َء فوج اتک ُء درستیں 
نظام ئِے چپی کت۔ تو بْگوش نظام ئِے وتی دست َء 
کت۔ مردمانی گرگ ُء برگ ُء جَنگ َء سک تیزی اتک۔ 

سداں مردم گرگ، برگ یا جَنگ بوت۔ ہنچوہزاراں 
 مردم چہ مکران َء۔ 

 



 

 

ُء بے الپروائی چہ فوج ِء ہشیاری َء گیشتر مئے 
سرکار َء اینچو سرمچار پہریزی َء مارا تاوان داتگ۔ 

کوہ َء شہید نہ کتگ کہ لوگ ُء بازاراں یو ُپرس ُء 
ادا من چندے مثال دیگ آروسی دیواناں کتگ۔ 

 لوٹاں۔

 

مشکے کسانیں دمگ یے، ہاس کن آبادی ِء ہساب 
ِء جنوری ِء ماہ َء بی  2015اں تاالن اِنت۔ وہ ُء پٹّ َء۔ ک

ایل ایف ِء کماندار واجہ رحمت خان شہید بوت، 
َء پیسر  شہیدی َء رحمت خان ءِ  ہمے ماہ ِء بندات
َء ہدا مرزی ئیں میرمحمود ِء لوگ َء  مشکے سنیڑی

فوج َء اُرش کت، میر محمود ِء جنک، دو کسانیں 
ی جنکویے گون اَت زہگ کہ آہانی تہا یک دہ سال

گوں دگہ پنچ مردم َء شہید کرتنت۔ آمردم بی ایل 
ایف ُء لشکر بلوچستان ِء ہاسیں مردم اتنت ُء وت ما 
وت َء ترو زتک ُء ناکو زتک اتنت کہ یکیں لوگ ِء مردم 

 اتنت۔

 

دیر نہ ْگوست مشکے َء بلوچ جنزَء را اپریل ِء ماہ َء  
بی ایل ایف ِء  دگہ بالہیں دکّے لگ اِت کہ ْگورجک ءَ 

رہبر اختر ندیم ِء لوگ َء آروسی دیوان ِء سرا سرکارَء 
اُرش کرتُء  ہفت مردم برت۔ پدا چار شہید کت ُء 
سئے یلہ دات۔ چار ِء تہا سئے شاہ نواز، اعجاز ُء 

باسط سالونک اتنت ُء نوک ُسوریں آفتاب جان، 
اعجاز جان ِء برات ات۔ اے بی ایس او ُء بی این ایم 

تنت۔ اے تاوان تاں سد سال َء پیلو بوت نہ ممبر ا
کننت۔ بلئے زوت پدا جون ِء ماہ َء مشکے کپورَء 

 کماندار سالم بلوچ شہید بوت۔

 



 

 

ہمے ماہ َء کماندار سلیمان شیہک جان وتی پِتِء 
فاتحہ َء گوں چل پنجاہ سنگتَء لوگ َء کئیت۔ شپَء 

جلّیت۔ سہب َء مہالہ سرکاری لشکر َء وتی کار 
ک جان گوں دانائیں ماسٹر سفر خان ہوار کت۔ شیہ

سیزدہ سنگت َء گوں شہید بوت۔ ما نہ چہ ْگورجک 
 ُء بسیمہ سبق ہیل کرت ُء نہ چہ گیبن َء ۔ 

 

جوالئیِء ماہ َء ڈاکٹر ہللا نذرِء برات علی نواز گوہر 
ہیلی کاپٹرِء بمباری َء شہید بوت۔ اے مشکے ِء 

گیش سک کسانیں آبادیِء تہا ہفت ماہَء بیست َء 
شریں سنگت شہید بوت اَنت کہ پہ مشکے َء بلوچ 

 جنز َء کمزور کنگ َء بس اتنت ۔ 

 

درست سینئر ُء تجربہ کار اتنت۔ بلے شاباش پشت 
کپتگیں ورناہاں کہ آہاں جنگ ُء سیاسی کار برجاہ 

 داشتگ اَنت ہنگہ۔

 

زوت ہمے ہنداں سیاسی پڑ َء ما سکّیں بالہیں 
کٹر منان کہ ہمے سال تاوانے وارت وہدے شہید ڈا

بزاں دو ہزار شانزدہ ِء جنوری َء مستونگ َء گوں چار 
سنگت َء شہید کنگ بوت۔ انچو کہ شہید غالم 

محمد ِء َجَنگ َء مئے سیاسی جہد سک تاوان بار 
بوت ہمے پیما ڈاکٹر منان ِء شہادت پہ سیاسی 

 کاراں ٹوہیں پدکِنزی یے ات۔ 

 

وجہ َء مردیناں  بسیمہ َء وتی سر ِء نہ پہریزیگ ءِ 
گوں ہوار گہار زرینہ ُء حلیمہ شہید کنگ بنت۔ 

بسیمہ َء ہمے سال ِء تہا پدا ہمے وڑیں غلطی یے 
َء ہفت سنگت شہید بیت۔ سالہبندانی وتی نہ 



 

 

پہریزگ ِء وجہ َء پدا مشکے گورجک ِء واقعہ بیت۔ 
اختر ندیم ِء لوگ َء سنگت گرگ، جنگ ُء شہید بنت۔ 

یست رند َء ارش بوتگ ُء ہما لوگ کہ پیسرا ب
ہرکسی چمان اِنت، ہودا دارگ الپروائی یے۔ جہلی 
سنگتانی نزوری یا من مانی یا برزا چہ گیش اختیار 

وجہ ہرچی انت،  دئیگ یا ایریا کمانڈر ِء سستی؟
 شہید بوتگیں َسرانی بدل نئیت۔

 
گیبن ِء من نام گت۔ شہید اسلم شہسوار ِء لوگ َء 

م شہید کنگ بیت۔ پدا ہمے آئی ِء ہمرائی چار مرد
لوگ َء حکیم شہسوار شہید بیت، ہمے لوگ َء پدا 

دگہ سنگت گوں حیات بیوس َء َجنگ بنت۔  یک 
لوگے َء سئے چھاپہ لگیت ُء ہررندا الئقیں جہد کار 

شہید بنت۔۔ سالہبندیں َگل یا آجوئیں پسیندیں 
پارٹیانی جہد کار اے پیما شہید کنگ بہ بنت بزاں 

 بوگ ِء برابر انت۔  کہ ڈسپلن نہ

 

زمین ِء رکّینگ َء مارا لوگ یلہ دئیگی اَنت۔ انقالبی 
رویہ وتی کنگی اَنت ۔ تنظیم ُء ڈسپلن سخت کنگ 

  ُء آہانی پابندی کنگی اِنت۔

 
پیدارک َء ْگوستگیں ساالنی تہا چنچو نقص وارتگ۔ 
سنگت، مردم، کماش شہید کتگ کنگ بوت انت۔ 

نیں آبادی یے نہ پیدارک ہم کسانیں جاگہے، مز
اِنت۔ دوہزار پانزدہ ُء دو ہزار شانزدہ ِء دوئیں ساالں 

پیدارک َء واجہ کمال کہدائی ِء وڑیں سر گوں سمیر 
بلوچ، مراد حاصل، اسالم بلوچ، اکرام بلوچ یکجاہ 

شہید بنت۔ ہما جاگہ َء کہ ہودا پیسرا فوج َء چھاپہ 
 َجتگ۔ 



 

 

 

بق س پیدارک بہ بیت کہ گیبن، مشکے کہ بسیمہ،
زورگ ِء کوشش نبوتگ۔ راجی آجوئی ِء ُجنز َء مردم 

شہید کنگ بنت، گِرگ ُء بندگ بنت، بلے جہدکار 
 سرکار ِء کار َء دست ء وت آسان مہ کنت۔ 

 

بی این ایم ُء بی ایس اوِء واستہ سرکارَء شہرانی 
تہا سرگرمی بند کتگ انت۔ آہانی مردمے زاہر بہ 

نت وتا پدا منظم کنگ ِء بیت گِرگ ُء بَرگ بیت۔ آ بائداِ 
کوشش بہ کننت۔ کسانیں میتگانی تہا۔ یک یک 

مردمے بہ گرنت، ذہن سازی بہ کننت ُء وتا آہستہ 
 آہستہ، ہاموشی ِء گوماں پدا منظم بہ کننت۔

 

ذہن سازی ِء ہمرائی ِء دیم ِء لیڈرشپ ِء تیار کنگ ِء 
نیمگا ہم دلگوش دیگ بہ بیت۔ غالم محمد شہید 

اوان َء دنیگہ بلوچ قم موک اِت نہ کنت۔ بوت، آئی ِء ت
واجہ خلیل ُء بانک کریمہ َء پد کئے بی این ایم ُء بی 

 ایس او ِء سروک بنت؟ 

 

بی ایس او ُء بی این ایم بائد لہتیں مردم چم ِء چیر 
َء بہ کننت کہ آ ہاں رہبری ِء بود مان انت۔ پدا آہانی 

ینگ زسرا کار کنگ بہ بیت۔ تربیتی پروگراماں چہ گوا
بہ بنت، پارٹی جیڑہانی حل کنگ ِء ُہَنر آہاں 

سیکارینگ بہ بیت، دنیا ِء سیاسی چِست ُء ایراں 
 چہ سرپد کنگ بہ بنت۔ 

 

ملک َء تربیتی ُء ذہن سازی کار سک اہم اِنت۔ بلے 
اے کار پہ ِشہمیں وڑے کنگ بہ بنت۔ نوں سرکار ترا 

نئلیت کہ تو کتابے کراچی َء چھاپ بہ کنئے، پدا 



 

 

تگ پہ میتگ، شہر پہ شہر شنگ بہ کنئے۔ اے می
 وڑا ما سرکار َء وتی جنگ ِء موقع دئیں۔ 

 

تربیتی مواد ِء شنگ ُء تاالنی َء نوکیں ٹیکنالوجی 
گیش َء گیش کارمرز بہ بیت۔ مرچی گیشتر بلوچ 

جہد کارانی کرّا سمارٹ فون ُء وٹس اِپ ِء سہولت 
وٹس  داست انت۔ یکے منٹے ِء تہا تئی تربیتی تاکبن

اِپ ِء سہولت َء شنگ بوت کنت۔ پدا بازیں بلوچ وانگ 
نزاننت۔ ہمے تربیتی مواداں یکے ریکارڈ  بکنت ُء 

وٹس اِپ یا دگہ انچیں ذریعہ یے َء ِشنگ بہ کنت۔ 
اے طریقہ چہ روایتی چھاپ ُء شنگ َء ناں تہنا ارزان 
تِر انت بلکیں گیشتر اثر مند انت۔ تربیتی مواد یکیں 

یں دنیا َء شنگ ُء تاالن بوت کننت۔ پدا منٹ َء ُکلّ 
 ریکارڈنگ َء ہر کس گوشداریت، وانوک کم انت۔

 

بلوچ سروک ہم بائد سیٹالئٹ فون ُء موبائل فون ِء 
استعمال َء یلہ بہ کننت۔ اکبر ُبگٹی َء بِگر درزنانی 

ہساب َء بلوچ جہد کار ہمے فونانی وجہ َء َجنگ 
سر کنگی انت بوتگ انت۔ بلوچ سروکاں اگں کلوہے 

بائد آ وتی کلوہ َء آڈیو یا ویڈیو ِء شکل َء ریکارڈ بہ 
 کننت ُء شنگ بہ کننت۔ 

 

جہد کار اے ہیال َء بدارنت کہ موبائل نیٹ ورک 
سرکار َء مئے آسراتی ِء واستہ نداتگ۔ آ ہمدا مئے 

گپاں گوشدارگ ُء جاگہہ َء ٹریس کنگ لوٹیت۔ 
ہاالنی زانَگ ِء سرکار َء را مخبر َو بیت، بلے آئی ِء 

مستریں ذریعہ موبائل فوں ُء سیٹالئٹ فون اَنت۔ 
مرچاں یک شرّی یے اے اتکہ کے گیشتر سینئیریں 
مردم تہنا موبائل فون َء پہ وٹس اِپ یا بی بی ایم ِء 



 

 

واستا کار بندیت کہ ایشانی ٹریس کنگ ممکن نہ 
انت۔ بلے انگہ ُچشیں جہد کار باز انت کہ موبائل 

وں پاکستانی ِسم کارڈے َء گھنٹہ فون ِء سرا گ
گھنٹہ یے وتی لوگ َء ہبر کننت۔ ادا اے ہبر ِء 

گیّشینگ المی انت کہ اگں تو ِسم کارڈ َء مٹ بہ 
کنئے تئی موبائل فون ِء ذریعہ پاکستان ہما دمان َء 

 تئی نوکیں کارڈ َء ٹریس ُکت کنت۔

 

دگہ یک سک نازرکیں مسلہ ُء نزوری یے کہ بلوچ 
دوست نہ بیت آ لہتیں عالقہاں لہتیں  لس مہلوک ءَ 

جہدکارانی سختیں رویہ انت۔ سنگت وتی تب َء 
ہنچو نرم بکن اَنت کہ ہر کسی دل َء جاگہہ کرت 

بکن اَنت ۔ مہلوک ِء زاہاں برداشت بکننت بلئے 
کسراُ ف مہ ْگوشنت۔ مئے چاگرد گیشتری ناوانندہ 

اِنت۔ آ بس تئی شریں کاراں گندیت ُء تئی ہمراہ 
گ َء اِنت ُء وتی ُچکاں ہم ہمے اُمیت َء  تئی ہمراہ بو

کنت کہ تو آہاں شریں بانداتے ِء امیت داتگ ۔ آ انچو 
سرپداِنت کہ گوادر ِء ترقی، دشت َء روڈ پہ ما بوگ َء 

نہ اِنت ۔ چیا کہ آزندگیں مردم اَنت ُء زندگیں مردم 
اے ماریت کہ انچو وہد ُء ساالں کس َء مارا روڈ ُء 

بالی پٹ نہ دات، نوں روچ َء چہ کجا ٹِک  جہاز ءُ 
داتگ کہ پاکستان دنیا ِء مستریں ایئر پورٹ َء گوادر َء 

جوڑ کنت ۔ گوادر ِء جاہ منند آپ پہ ورگ َء نہ گند 
 اَنت۔

 

اگں بلوچے کسانی َردی یے کنت بلوچ جہد کاراں 
بائد نہ انت کہ آئی ِء گوماں تُرندی بہ کننت۔ آگں 

تُپنگ گون انت آ پہ لس بلوچ ِء  سالہبندیں جہدکاراں
تپرسینگ َء نہ انت یا ایشی ِء کار بندگ وتی ذاتی 



 

 

پسند ُء نا پسند ِء سرا مہ بیت۔ اے سیاسی 
تُپنگے۔ ایشی ِء استعمال سیاسی رنگ َء بہ بیت۔ 

ایشی کاربندگ پہ بلوچ مہلوک ِء پہریزگ ِء واستا بہ 
 بیت۔ 

 

 یں نزوریانیڈّنّی ملکانی تہا ہم بلوچ سیاست ِء لہت
نشاندہی الّمی انت۔ آزادی ِء جنز ِء کامیاب بوگ ِء 

واستا ڈنّی ملکانی سفارتی کمک الّمی انت۔ 
آجوئی جنگ الّمی انت بلے دنیا ِء تہا ہچ ملک تہنا 
پہ تُپنگ ِء زور َء آجو نہ بوتگ۔ پمیشکا ڈّنّی ملکانی 
تہا خاص کینیڈا، امریکہ ُء یورپ َء کار کنگ ِء سک 

 رت انت۔ باز ضرو

 

افسوز ِء گپ ایش انت کہ ڈّنّی ملکانی تہا بلوچ 
گالنی رویہ سک غیر سنجیدہ بوتگ۔ وت ماں وتا 

جاک ُء کوکار، اتحاد ُء بھروسہ ِء نہ بوگ، یکے 
دومی َء ایر َجَنگ۔ گْوستگیں بازیں سال َء گیشتر 
بلوچانی کار ہمے بوتگ کہ لیپٹوپ الپ ِء سرا ایر 

داتگ، غّداری ِء سرٹیفیکٹ ُکتگ ُء یکے دومی زاہ 
 بہر کتگ۔

 

اے ُکلّیں عمالں چہ ڈنّی طاقت ناسرپد نہ اَنت۔ اے 
غیرسنجیدہیں رویہ َء گوں کس مئے حمایت َء نئیت۔ 

آ چارانت اشاں ُملکے بہ بیت اے وتکوش بنت۔  
ملک َء ُء ڈن َء کّلیں گل وتی مردمانی تربیت َء بہ 

ذمہ واریں  کننت کہ چوں دنیا ِء دیما مارا وتا یک
ُجنزے ِء ِشکل َء پیشدارگی انت۔ من نہ ُگشاں 

درستیں بلوچ پارٹی ہوار بہ بنت ُء یکّیں پلیٹ فارم َء 



 

 

کار بہ کننت۔ بلے چو سر ء عام دنیا ِء دیما بلوچ ُجنز 
 َء رزوا مہ کننت۔

 

ڈن َء سفارتکاری ِء پڑَء ہچ گندگ نہ بیت۔ شانزدہ 
یسیانی تہا بلوچ سال ِء جہد َء ہنگہ یک ملکے ِء پال

قوم ُء بلوچستان نیست۔ انڈیا ِء بلوچستان ِء بارہ َء 
بیان گوں کشمیر َء بندوک انت ُء دنیگہ چارگی انت 

کہ انڈیا ِء بلوچستان پالیسی دیرَجل انت یا ادارکی۔ 
بلے تانکہ امریکہ ُء یورپ ِء پلہ مرزی گوں مہ بیت 

 مئے جنز ُسست گام بیت۔ 

 

ملکے ِء سربراہ ، سربراہ َء ملک وتی جاگہہ َء یک 
بل ملکے ِء وزیر ما سنگت کت نہ کتہ ۔ اے نزوری 
دور کنگ بہ بنت۔ ڈن َء مرچی بلوچ کم نہ اَنت۔ اے 

وتی شریں نیٹ ورکے ُء کارانی ترتیبے جوڑ بہ 
کننت۔ ایشی  ِء واستہ بلوچستان ِء سرزمین ِء سرا 
کار منظم کنگ ہم المی اَنت۔ بی این ایم ِء شکل َء 
یک ماس پارٹی یے ہست کہ اے وہد َء بلوچستان ِء 

مستریں آزادی لوٹوکیں گل اِنت۔ بی این ایم وتی 
ماس موبالئزیشن َء گیش بہ کنت، ٹیکنالوجی ِء 

 نوکیں آسراتیاں پائدگ بزوریت۔

 

ہنچو کہ پیسرا من ْگوشت کہ ملک َء جہد کارانی 
رویہ ِء شکایت کاینت۔ اے گیشتر سالہ بندیں 

رہ َء اَنت۔ اے نادراہی ِء دور کنگ َء مرکزان َء گالنی با
شریں ُء سختیں پالیسی دیما آرگ لوٹیت۔ اے 

شکایتانی َسر مزنیں ہدے َء گِرگ بوتگ بلے اے پِڑ َء 
انگہ کار کنگ ِء ضرورت انت۔ چیا کہ سرکار ُء آئی ِء 
زر خور موقع چارگ َء اَنت کہ کجا ما جہدِء خالف َء 



 

 

ں ۔ سرکار ِء کرا زر، مردم ، پروپگنڈہے بندات بکنا
میڈیا ہست کہ آ ارزانی َء تئی کسانیں ردیاں مزن 
کنت پیشداریت۔ بلے مئے کرّا تہنا لس مہلوک ِء 

حمایت ہست۔ ہمے حمایت َء ما وتی نزوری ُء 
 سرکار ِء مکّاریانی وجہ َء گار مہ کنیں۔ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

لکیر ُسہریں باَرگیں  

 

 میر محمد علی تالپور

ہلب نصیرم رجانک:  

 بوچستان ٹائمز، دو جوالئی، دوہزارُء شانزَدہ

 

َء کننت  ُء دوزواہ اے لوٹ انقالبی جہد چہ وتی لیڈر

َء قبول  َء واک ُء اختیار کہ اگاں کسے مہلوک ِء نام

دیما  ءِ  ِء مانا اِش اِنت کہ آ مہلوک کنت، تہ ایشی

اے اختیارَء وتی نام َء  ءِ ِء واہگ  جوابدہ اِنت۔ مہلوک

وّسریں کار کنگ ء، اجازت نہ میراس جوڑ ُکت ُء 

۔ انت  

ُء  َء را اے حق دئیگ بوت نہ کنت کہ وتی حیال کس

بگشیت کہ  ،َء اے اختیارَء کارمرز بکنت ِء حساب تب

 ءِ  َء مہلوک ۔ آہانِء واستا الّمی بوتہ اے کار پہ جہد

ِء َسرا کہ  دیما جواب دئیگی اِنت، خاص ہما کار

َء مردمانی زندگی َء خطرہ بہ بیت یا  َچرائی

مردمانی زندگی تباہ بوت بکنت۔ ُچشیں وہداں لیڈر 

ِء سرا گام جنئگا  یا گروپ َسکّیں باَرگیں لکیرے

َء پجہ  ِء فرق ِء نیام ُء ناَروائیں کار بیت، ُء اگاں َروا

گپَء دلجم بہ بیت کہ چشیں آورت نہ کنت، تہ اے 
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ُء بِچارُء احتیاط َء َرند کنگ بہ  کار چہ بازیں سوچ

 بیت۔ 

ِء  نیام َء تاوان دیوکیں کارانی کار ُء مردمانشرّیں 

ِء ُرجحان گیش ُبوّان  کنگ بَے نہ َء را بارگیں لکیر

تباہی ِء َء را برتری ِء اخالقی  َء جہد اِنت۔ اشی

اَنت۔ُبرتگ ں دوزواہ ُدور ُء پہکی ُء تچک نیمگا ُبرتہ  

َء  ِء باہینگبرتری ُء وتی اخالقی  جہد وتی دوزواہ

َء  َسگّ اِت نہ کنت کہ ہمے چیز آئیَء را چہ ُدژمن

 ِء َکَنگا پیش آ بائد جتا کنت۔ پمیشا ہرچ پیمیں کارے

دلگوش بکنت۔آسر ِء سرا ہم ِء  وتی آ کارانت   

ُسہریں  َء بارگیں ِء نیام ُگشنت کہ گنوکی ُء ساری

لکیرے ہست ُء منا یقین اِنت کہ اے حبر راست انت 

ہم، چیا کہ چشیں ہچ رہبندے نیست کہ تَچکَء 

گنوکی ُء ساریَء بہ گیشینیت۔ اے واستا کہ اے 

ُء کجام کہ کجام ساریں کارے انت ِء زانگ گران  گپ

ِء سرپد  کار ںُء ساری ۔ گنوکی کاربے ساریں کارے

یکیں کار بلکیں پہ یک  ے۔ِء خیال بوئگ ہم وتی جند

َء ہوشمندیں کارے ُء ہمے کار بلکیں پہ  کسے

َء َسکیں گنوکی ُء بے ساری یے بہ بیت۔  دوہمی

َء را  بلے ما دُرست، پہ یَک ِدلی، اَنچیں کارے

م پہ ِء دی گنوکی یے ُگشت کنیں  کہ وتی چاگرد

مکنت۔ ہما کارُء کرد کہ  ےدیمی جاوراں مہ منّیت ُء بَ 

زمینی ں جاوراں )ُء پّدری ِء ظاہر چاگردِء  وتی جند

نہ کننت، پہ مردماں، گروپاں یا قوماں، ے ( بَ حقائقاں

پہ فرداں، اَنچیں حرابیں اثر پیدا کننت کہ بہہ بیہال 



 

 

َء ہمے کارانی  اٗٓوکیں توامیں نسالن انہ بنت ُء دیمتر

ِء دیمپان بوگی انت۔ اثر   

ِء نہ  اورِء دیم پہ دیمی ُء حقیقتیں ج چہ وتی چاگرد

ُء سرگَوز َکَنگا، اے رنگیں کار گیشتر پیچیدہ  منّگ

ُء مانگیشیَنگ بنت۔ اے رنگیں َردیانی نہ منّگ  کنگ

وت یک انسانی نزوری یے کہ َکسے وتا گوں ہمے 

ُء ہرچی  َء بہ سہڑینیت کہ درہیں چیز َشرّ اَنت گپ

َء اِنت۔ من باز ُچشیں مردم دیستہ  مئے وتی دست

ہ تُکانی تہا حون درکئیت، بلے نہ کہ تُّک جننت ت

َمنّنت کہ ٹی بیَء گِپتگ اَنت۔ نفسیاتی مریض ہم 

ِء ضرورت اِنت۔ َکسے کہ چہ  نہ منّنت کہ آہاں عالج

پیسرا ہمے فیصلہَء بکنت کہ من نہ َمنّان، تہ آئیِء 

َء سرپد نہ  ُکمک یا عالج َسک گران بیت۔ آ اے گپ

حقیقت بدل نہ  ءُ  َء راست بنت کہ پہ آہانی نہ منّگ

ُء واہگاں آزاد اِنتُء پہ  بیت۔ راست، چہ مئے عقیدہ

ُء موجود بیت۔  َء ہست آزادی وتی رنگ  

َء ہم، یَک  ِء نیام ُء حونریچی َء، انقالب ہمے رنگ

ہست اِنت کہ بائد اِنت  بارگیں ُسہریں لکیرے

گیشتر دلگوش داَرگ بہ بیت چیا کہ اے کار چو 

ِء اثر تہنا پہ  اِنت، اشی ِء پیما نہ ُء ساری گنوکی

 َرسیں تباہی یے کاریت جندَء نہ اِنت، اے َسکّیں ُدور

َء  ِء تہا پہ تباہ کنگ یا آباد َکَنگا، یَکّیں رنگ ُء اشی

َسرا پہ  ءِ  بارگیں ُسہریں لکیرتََمردیں زورے مان۔ اے 

َسک دلگوش َرَوگ کپیت، کہ ہچ ُچشیں وہدے 

چی یے جوڑ بہ مئیت کہ انقالب یَک تہنائیں حونری

َء دیما بََرگا اَنت بائد اِنت  بیت۔ ہما مردم کہ انقالب



 

 

 بارگیں سہریں لکیردوَسری َسّدک بہ بنت کہ اے 

، چیا کہ َکزدنُء ناں  ناں پہ َردی سرگَوز کنگ بہ بیت

ِء سرگَوز  ُء اے لکیر َء بَندوک اِنت انقالب گوں مہلوک

َء دور  ُء چہ جہد َء نُقصان دنت کنگ مہلوک

َء بالہیں تاوانے۔  تاچینیت، ُء اے کار پہ انقالب  

انقالب پہ مہلوک ُردیتُء دیما روت اے واستا کہ پہ 

َء  َء اِنتُء اَگاں انقالب لوٹیت کہ ہر صورت مہلوک

سوبمند بہ بیت ، تہ الّمی اِنت کہ انقالب وتا چہ 

 ُء گستا بداریت۔ بیم َء ُدور ُء بیم ُحشکیں حونریچی

آ مردم  ۔نہ کنترودینت َء  ر انقالبُء حونریچی ہجب

کہ نا حق حونریچی کنت ہمے سرپد بیت کہ اے پہ 

۔انقالب َء الم انت، بلے حقیقت چوش نہ انت  

انقالب حربہے نہ اِنت، حکمت عملی یے، ُء اے چہ 

وتی کِردُء کاراں ہما عزتُء شرفَء کہ کرزیت، ہما 

 شرف اشیَء بائد اِنت دئیگ بہ بیت۔ ُشما َردی کت

ِء واستا  َء کت نہ کن اِت کہ اے انقالبنامہ ُء اے 

ُء دود ہست  وتی ڈسپلینِء  اِنت۔ انقالب ضروری

َء بوت نہ کنت۔ اگاں  اَنت کہ آہانی نافرمانی ہچ داب

 تہ انقالب ُگشگ بوت نہ کنت۔ انقالبمہ بیت ُچش 

ُء وتی  َء اَرزان ُکت ِء دوداں َکس پہ وتی تب

  ۔بدل کت نہ کنت ءُ  َء َمٹ ضرورتانی حساب

ُء اَگاں ُچش  شمارا وتی اسٹینڈرڈ ُبرز کنگ کپیت

ُکت نہ کن اِت تہ وتی راہاں گیشین اِت۔ انقالب 

ِء  ِء حاصل کنگ نہ اِنت۔ اے پہ مہلوک ُء مالطاقت 

ِء گَِرگ  ُء پہ مہلوکِء ِحذَمت َکَنگا منزلے ُء پائدگ نپ

 اِنت۔ 



 

 

 ِء َدَمگ َدشت یچَء چہ ک ُء شانزَدہ پانزَدہ مئی دوہَزار

َء پنچ مردم یک گروپےَء چست کت، کہ اشانی تہا 

ُء سرکاری  ُء دو ٹیکہ دار اتنت سے سرکاری اپسر

َء رَوگا اتنت۔ چِست ُکتگیں مردمانی تہا  ُء تانے چِکّ 

ِء پت  چاکر زامرانی ہم ہوار اَت کہ شہید قمبر چاکر

ِء ہچ ضرورت نہ اِنت کہ قمبر  اَت۔ اے گپِء جنگ

ے۔ قمبر بی اس او آزادِء ِء مزنیں نام بلوچ جہد چاکر

 ُء نودربرانی حقاں جہد ُء مدام پہ بلوچبوتگ باسکے 

 ِء دیم دیمَء بوتہ۔

َء را پاکستانی ایجنسیاں بیستُء نُہہ نَومبر  آئی

َء،  ِء ہمراہی دوہزارُء َدہَء، آئیِء ناکوزتک ارشاد بلوچ

ُء  ُکت چہ آئیِء لوگَء، شاہی تُمپ تربتَء چست

َء  ِء ٹارچر کتگیں جون گوں الیاس نزرِء جون آئی

َء َدرَکپت۔ ہزاریازدہ َء پَنچ جنوری دو ِء نزیک پیدارک  

ِء چِست کتگیں اندگہ مردم محبوب رند )ٹیکہ  دشت

دار(، فدا احمد )ایس ڈی او(، ابراہیم بلوچ )انجینئیر( 

َء  ُء رحیم جان بلوچ )انجینئیر( اتنت۔ کساس َدہ روچ

َء دست کپت اَنت۔  پَد آہانی الش چہ سائجی دشت

َء ُمرتگ اَنت۔ ُء تُنّ  اَنچو زانگ بیت کہ اے چہ ُشد  

َء  َء جنگے اِشانی بَروک وت گوں پاکستانی فوج 

گ اَنت۔ تُء اے مردم اِش اَنچو یلہ دا ُدچار کپتگ اَنت

ُء َدرانی تہا وتی راہ  اے مردماں اے ُمشکلیں کوہ

ُمرتگ اَنت۔ ءُ  در گیتک نہ کتگ  

ِء َوتَگڑیں )نام نہاد( مڈل کالس پارٹی  ڈاکٹر مالک

َء ی اے راست چہ ِء تہا ُء زاری اے َمرگانی سرا پِریات



 

 

بے وجہ َء  جند ءِ  اِنت کہ بلوچاں آہانیبے ہال 

َء پہ  کِساس عذاب َسگّ اِتگ۔ نیشنل پارٹی

ِء یاری قبول کتہ۔  َء پاکستان ِء اللچ َء آہگ حکومت

َء  ِء ِسلّیں کار َء چہ ُبنی حقاں زبہر کنگبلوچان

ُء وتی جنداں سیر کنان بوتگ اَنت،  شریدار بوتگ

ِء کیسَء پّدر اِنت۔ اے  اَنچو کہ چہ ُمشتاق رئیسانی

َء  ِء دست ُء چین ِء مقصد پاکستان ُء زاری پریات

ِء گیش کنگ اِنت۔ سائجیِء  ُء ُپل ِء لُٹّ  بلوچستان

ِء حقانی  منانی واستا، بلوچِء ُدش ڈولیں واقعہ بلوچ

ُء نزورتِر کنگِء موہے۔  َء را نقصان دئیگ جہد  

َء سک باز ُجست پاد کتہُء  اے واقعہبلے ساجی ِء 

ُء  َء ہم َشّک پیدا ُکتہ کہ پہ دل ہما مردمانی دل

ُء دوزواہ بوتگ اَنت۔  ِء پَلّہ َمرز ِستک بلوچانی ُجہد

دا ٹھیکہ تہنا ُء اِ  ِء پت ٹھیکہ دارے بوتگ قمبر چاکر

َء را  سرکاری پروجیکٹ اَنت، ُگڑا آئیَء وتی خاندان

آئیَء وتی ُچک  ؟ِء واستا دگہ چے ُبکتیں دئیگالپ 

َء پہ وتی  را دات، دگہ قمبر چاکر ءَ  قمبر بلوچستان

َء چیزے کتگ اَت۔  خاندان  

اے حبر مارا تاں ہما ُجستَء َسر کنت کہ پہ آئیَء 

گ پکار اِنت، ُء گوں َسک ِء پَرتَگانی پَٹّ  ارواہ

َء چارُء تپّاس کنگ لوٹیت۔ زانہ  ُء ایمانداری بازدلگوش

ِء  َء پہ وتی خاندان ہرکس کہ وتی ضرورتانی حساب

َء، انچیں جاگہے کار بکنت  عزتی ئیں نانےِء دئیگ

َء سرکارِء َدستے مان اِنت،  کہ اودا یک نہ یک وڑے

غدار یا بلوچ دشمنے؟ بِزاں آ مردم   



 

 

ِء  َء بلوچ ُء کار لوچ باز اِنت کہ چہ وتی کِردچشیں ب

َء  َء رکاوٹ جوڑ َکَنگا سک تیزی ُء پہ بلوچ ُدژمن اِنت

بازینے  ۔َء اِنت، اَنچش کہ ڈیتھ اسکواڈ َکَنگا انت کار

چو کہ َوتگڑیں َء کنت، ان سیاسی رنگَء ہمے کار

َء را تہنا  ۔ بلے َکسے بلوچےمڈل کالس سیاستدان

ُء سزا دات نہ کنت کہ آ  چ ُدژمن کتاے واستا بلو

اِنت۔کار َء ِء واستا  ِء الپ دئیگ وتی لوگ  

َء َکس اِنکار َکنگا نہ اِنت کہ مئے تہا بازیں  اے گپ

ِء پوست اِش گَورا اِنت ُء اے  ُگرک ہَست کہ میش

َء اَنت، ُء ہمے  َء سک کار مردم مئے مفادانی خالف

نی پورا رنگَء اے ہم باوری گپے کہ وتی ضرورتا

ِء پوست  کنگِء ُپشتَء، بازیں میش ہست کہ ُگرک

 اِش گَورا اِنت۔ 

سرکاری کاران اَنت، ُء بلوچ  ہست کہ مردمانچیں 

ُء  ِء گوں انقالب ِء دوزواہ اَنت۔ مہلوک حقانی جہد

َء بلے آہاں وتی زندگی  َء کمٹمنٹ وتی جاگہ جہد

۔ آزاتی ِء الپ دئیگی اِنت نت، وتی لوگ ہمَرکّینگی اِ 

۔ تَو کت نہ کنَء  گوں ہورکیں الپودار َء   

ِء حقاں توار چِست َکَنگا اِنت،  ہَرَکس کہ پہ بلوچ

معاملہانی َسرا گیشتر انصاف انچیں اَلّمی اِنت کہ آ 

َء  ےیک نہ یک َرنگ کار کہ آبنت ُء ُدورچار بہ  پسند

بہ ِء نیمگا  َء گیشتر یَک حونریچی یے چہ انقالب

در بہ کنت۔َء  ِء دل چہ مہلوکِء مہر َء  جہدبارت ُء   

َء  ِء بارہ َء را اے حق نیست اِنت کہ َکسے َکس 

ُء مردماں َعذاب بکنت کہ کئے  َوتَسرا فیصلہے بکنت



 

 

 َء مہلوک وست، یا وتی پگرُء کئے وطن د َغّدار اِنت

ُء چے َحراب۔  کہ چے َشرّ اِنتَچٹی بہ کنت ِء َسرا 

 َء وتی َدست ُء درہیں طاقت َکس ُحدایے جوڑ مبیت

، کہ من کنتہ َء شروع م ُء جزا ُء سزا َء مکنت

ُء چے َحراب۔  چے َشرّ اِنتگشاں   

ہما مردم َکَنگا اَنت کہ مئے حق اِش َو َء  اے کار

بہ  ہماہانی پئیماکہ نہ بْراہیت اَنت۔ مارا اے ُپلِتگ 

۔ ُء ُکَمک َمَدتچہ وتی مہلوک َء ُء بئیں   

کہ َشرتِری یے بہ ماریت مہلوک اے ضروری انت کہ 

َء مہلوک چے  ِء بََدل بوگ پیداک اِنت، تَہنا واجہ

  ؟سَکنت

َء  ِء تہا چہ حقیقت من پیسرا گَوشت کہ زندگی

تسرا ُء ُرجحانے ہَست، کہ مردم وَ  ِء مئیل اِنکار کنگ

ُء چہ حقیقتَء اِنکار کنت کہ  ہمے َردیں حیالَء َکنت

َء َمچاراں یا وتی دیما بِگِراں، اے وت  اگاں من اشی

ما ۔ اگاں چو نہ انتگار بیت۔ بلے اصلَء زندگی 

۔ ر َسک خطرناک بیتاَثچوش بہ کنیں تہ   

الّمی اِنت کہ ، گپ َء کنتِء  َء کہ دلیری ہَر ہما َکس

َء بہ َمنّیت، اے واستا کہ  وہدے َردی یے بیت، َردی

ِء تَرہیَنگ  ُء کینگ )اَنا( ِء حقانی ُجہد مئے شان بلوچ

ِء کار اِنت، ہما چیزانی  ِء ِخدمت اِنت۔ اے مہلوک نہ

ِء کار اِنت کہ َکسے پہ وتی جندَء یا پہ  حاصل کنگ

 آوکیں نَسالں لوٹیت اِش۔ 

اہم انت گیشتر  اے باَرگیں ُسہریں لَکیر ءَ  اے َوہد

 پہ جہدءَ رنگ َء عملی ایشی ِء سرگْوز کنگ چیا کہ 



 

 

َردیں ۔ تاوان دنتِء اخالقی بنیاداں َسک  ُء پہ جہد

کہ چہ ببا دنت  قربانییں ہما بے حساب ےفیصلہ

َء بگر تاں  ُء ہَپت ُء چِلّ  ُء ہَپت مارچ نوزدہ َسد بیست

۔ جہد گوں بندات بوتہِء حقانی  مرچیَء بلوچ

َسک گران اِنت،  ٹّگمہلوکِء بے بہائیں دوزواہیِء کَ 

َچم نَز وہد جنت، انچو کہ سک کم  بلے پہ باہینگءَ 

کہ  اگاں مردماں دیست ۔ُء پَدا پچ بہ بیت بہ بیت

وتارا مئے دوست ُگشوک، چہ ُدشمنَء َسک باز 

 مردم مئے بارہ ، مارا وتیگ نہ کنت۔مختلف نہ اِنت

ُء فیصلہ نہ  َء، مئے جتگیں بالہیں گپاں نہ چاَرنت

ِء نتیجہَء چاَرنت۔ ہر مردم  ُء عمل مئے عملکننت۔ 

ئیَء چے اِء وہدا بچاریت کہ پر بائد اِنت ہر فیصلہ

َء اَبید ہرچی بَرباد  ِء ُکَمک َشرتِر اِنت، چیا کہ مہلوک

ِء تہا ہما درہیں ُقربانی ہم ہوار اَنت  اے ہرچیز۔ بیت

کہ دنیگہ دئیگ بوتگ اَنت، ُء اشانی تہا نَمیرانیں 

ُء دگہ ہزاراں ہم۔  وار اِنتَمرد قمبر چاکر ہم ہتَ   


