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A Brief Review of Research on the Sindhi Language 

The information obtained from the historical study of various Sindhi 

literatures which has been repeatedly presented in our Sindhi 

language. Sindhi language researchers have not made any personal 

and final opinion regarding history. To date, only a few books and 

articles have been written. Researchers working on Sindhi language 

standards including Kako Beheromal Meharchand Advani, Mirza 

Qaleech Baig, Dr. Umar Bin Muhammad Daudpota, Dr. Abdul 

Jabbar Junejo, Dr. Murli Dhar Jaitley, Prof. Ali Nawaz Jatoi, Dr. 

Nabi Bakhsh Khan Baloch, Siraj ul Haq Memon and Dr. Muhammad 

Qasim Bughio` of all, Dr. Fahmida Hussain's research is the most 

unique. Because she has knowledge of computational linguistics on 

the Indus Script computer monitoring list, she has been translating 

research articles of Finland, Russia, USA and Indian languages into 

Sindhi which is a comprehensive work on the history of Sindhi 

language. 
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ٻْليي ري تبؿيظ، ّرْػ، ثٌيبػ ۽ اؿتمب ثبثت مْيي ػبلوي رب ًظـيب هلي ٿب، 

ڪيئي ّرْػ ۾ آيْى اًُِيَء ڳبلِ کي  ليڪي اًنبًي ػمل رڏُي مْچي ٿْ، تَ ٻْليْى

موزِڻ رْ آمبى رْاة ُي آُي تَ، اًنبى ًبغك آُي ريڪْ پٌٌِزي صْامي مبى 

مْچي موزِي ٿْ. مٌؼك ڳبلِبئڻ رْ الڳبپْ ري ػعْى مبى رڙيل آُي مي 

آُي: ػهبؽ، ػل، فثبى، ًڪ، ڪي ۽ اکيْى ري مبى اًنبى هضنْك ڪـي، 

ْؿٍ ػعْى ۾، اًنبًي ػهبؽ ُڪ اُڙّ ڳبلِبئي، مٌگِي، ٻڌي ۽ ڏمي ٿْ. هؾڪ

ػعّْ آُي ريڪْ ُـّلت ُّڪـي ۾ ؿٌُؼّ آُي رْ اُى ۾ ڪڏُي ثَ عبهْىي 

مْ اُْ “ ُي عبهْه آُي”ًَ ٿي اچي. ُڪ اًنبى ٻئي اًنبى کي ڏمي چْي تَ، 
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ًبهوڪي آُي، ڇبڪبڻ رْ ظبُـي غْؿ اًنبى ڀلي کڻي عبهْه ڏمڻ ۾ ايٌؼّ آُي 

ًْؼّ آُي. اًنبًي ؽُي مْچڻ ّيچبؿڻ، ػول پـ صميمت ۾، مٌؼك ؽُي هتضـڪ ُ

۽ ؿػػول ڪـي ڏيکبؿڻ رْ ُڪ رنن ۾ اُڙّ اّفاؿ آُي، رٌِي ري ػول ۽ 

ؿػػول ڏيکبؿڻ ڪـي اڄ تبئيي لکيي ڪـّڙيي ايزبػّى ٿيْى آُي ۽ ٿيٌؼيْى ؿُي 

 ٿيْى. اًنبًي ػمل ڏٺل يب اڻ ڏٺل ىيي کي ًبال ڏئي ّٺٌؼّ آُي.

 : ڊاڪٽـ غالم ػلي االًب لکي ٿْ تَ

ڪٌِي ثَ موبري گـُّ ۾ ُڪ ٻئي مبى تؼبّى الء اًنبى ؽات ري ّات ”          

مڏري ٿْ. لنبًيبت ري رڳ هيِْؿ  ‘ٻْلي‟هبى ًڪتل آّافى ري مـىتي کي 

 ءَ ري ڏًل ّصف ثَ هٿيي Block &Tagger) آهـيڪي هبُـى ثالڪ ۽ ٽـئگـ

 Language is a system of”بُْ لکي ٿ ّصف مبى ٺِڪي ٿي اچي.

”arbitrary vocal symbols by means of which a social group co - 

operates. ( :5 ،5999االًب) 

ُي ّلت ػًيب ۾ لڳ ڀڳ مت ُقاؿ ٻْليْى ڳبلِبيْى ّڃي ٿيْى اُُي مت           

ئي ُقاؿ ٻْليْى ڪيئي رڙيْى آُي اُى رب ڪِڙا امجبة ٿي مگِي ٿب؟ ؿالن 

مڀٌي ّٽ ُڪ ئي رْاة ًُْؼّ تَ، مبلن ػهبؽ  الضـّف ري هطبثك اًِيَء الءِ 

ُقاؿيي صيـت ۾ ّرِڻ رِڙا ڪن پئي مـاًزبم ڏًب آُي، ًَ ؿڳْ اُْ پـ امبى رب 

ڪي، اکيُْى ۽ ػل ثَ اًِيَء رب هؼػگبؿ آُي، اًِي ري مبلويت کبى مْاِء ػهبؽ رْ 

چبؿّ ًَ ُلي مگٌِؼّ. گًْگي ري ثَ اىبؿى ّاؿي ٻْلي آُي، ۽ ُڪ اکيُي کبى 

ْؿ اًنبى ري ثَ ٻْلي آُي ريڪْ مٌؼك هؼبىـّ ڳبلِبئي ٿْ، تْڙي رْ ُي ثي ً

کي فطـت ۾ هْرْػ ىيي رب عبڪب ؽُي ۾ هضفْظ ًَ ًُْؼا آُي ريئي اکيي ّاؿي 

کي، پـ ىيي ري ؽائمي ري ُي کي عجـ ًُْؼي آُي تَ، اًت، ليوي، ًبؿًگي يب 

ڪٌي، ًڪ، ڏُيَء ّغيـٍ ّغيـٍ رْ ؽائمْ ڪِڙّ آُي؟ پـ ريڪڏُي ڪْ اًنبى 

ػل، اکيي ۽ مبلن ػهبؽ کبى هضـّم ُزي تَ، اُْ اظِبؿي ًَ مگٌِؼّ آُي پـ اى 

ري ػهبؽ ۾ هبًڌاڻ ًُْؼّ آُي. مبلن اًنبى رب تزـثب، هيبُؼا، فطـت ۾ هْرْػ 

ىيي تي ًگبُ رْ پْڻ، مذ رْ اڀـڻ لِڻ، ؿات ۽ ڏيٌِي رْ ڦيـّ، گـم مـػ 

يبَء، موٌڊ، هيْا، گل، ٻْٽب، ربًْؿ ُْائْى، هْموي رْى تجؼيليْى، رجل، ًؼيْى، ػؿ

۽ پکي تي تي مْچڻ ّيچبؿڻ ۽ اًُِي کي ًبال ڏيڻ ئي فثبى رْ ڪن آُي، رٌِي کي 

ػـف ػبم ۾ ٻْليَء رْ ًبلْ ڏًْ ّيْ آُي. فثبى هبى ًڪتل ًبلْ پٌٌِزي گِـ، 

پبڙي، ڳْٺ ۽ ىِـ تبئيي ڦِلجْ آُي ۽ ايئي ُـڪٌِي ٻْليَء رْ پٌٌِزي پٌٌِزي 

بػ پيْ ًُْؼّ ۽ اُڙي غـس مٌڌي ٻْليَء رْ ّرْػ ثَ، مٌڌ ري ػالئمي ۾ ثٌي

 مـفهيي ري عويـ هبى تيبؿ ٿيْ آُي. 

ٻْليي ري اثتؼا الِء ُڪ ؿايْ ُيُء آُي تَ اًنبى ؽات ريڪب ٻْلي ”          

ڳبلِبئي ٿي، تٌِي ري اثتؼا تڏُي کبى ئي ٿي ُئي، رڏُي کبى اثتؼائي اًنبى، 
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( ىـّع ڪيْ ُْ. ُي اُُي آّاف imitate)ـڻ فطـتي غْؿ ڳبلِبئڻ يب ًمل ڪ

اُچبؿڻ ىـّع ڪيب، ريڪي مٌؼك هبصْل ۾، فطـتي غْؿ، اى ّلت هْرْػ ُئب. 

فطـتي آّافى ۾، پکيي رْ التيْى، ػؿيبئي، ًؼيي، ًبلي ۽ چيوي ري پبڻيَء ري 

ُّڪـي ري گڙ گڙ ۽ ىـىـ، ُْا ري مـمـ، ڪڪـى ري ڪڙڪڙ، ريتي 

۽ اُڙيَء غـس کبئڻ پيئڻ ۽ کٌگِڻ ّغيـٍ رب آّاف  ري ِچـِچـ، ربًْؿى ري ٻِـٻـ،

 (9، :600)االًب:“ ثَ ُي ػائـي ۾ ػاعل ڪـي مگِزي ٿب.

ريئي تَ، ٻْليَء رْ عبلك ػْام ًُْؼّ آُي، پـ ٻْليَء رب لبػؼا ۽ لبًْى 

ڏاُب ۽ ػبلن همـؿ ڪٌؼا آُي. اُُي ػبلن ۽ ڏاُب فثبى ري تـاه کـاه ڪـي 

ري رڙاّت، ٻْلي ري تبؿيظ ثبثت هؼلْهبت ڏيٌؼا آُي تَ، اکـى، لفظي، رولي 

ڦالڻي ػّؿ ۾ ٻْليَء رْ امتؼوبل ػْام ُي غـس ڪيْ ّغيـٍ ّغيـٍ. امبى رڏُي 

مٌڌي فثبى ري تبؿيظ ۽ اػة  رْ هطبلؼْ ڪـيْى ٿب تَ، اًِيَء الِء مٌڌري 

موبري صبالت کبى ّيٌؼي ميبمي صبلتي ۽ ػْام ري هيل هاللبتي ۽ ؿاثطي ڪوي 

 بؿى، اٿڻي ّيِڻي، ؿموي ؿّاري رْ ثَ هطبلؼْ ڪـڻ الفم اهـ ٿئي ٿْ.ڪ

 سىڌي ٻُليَء جب محقق

مٌڌي فثبى ري تبؿيظ ۽ اػة ثبثت ري ػبلوي رْى تضميمْى اّل ػؿري 

ري صيخيت ؿکي ٿيْى تي ۾، ڊاڪٽـ آًينٽ ٽـهپ، ڪبڪْ ڀيـّهل هِـچٌؼ 

ػوـ ثي دمحم ػائْػ پْٽْ، پـّفينـ  آڏّاڻي، صڪين فتش دمحم ميُْبڻي، ىول الؼلوبء

ػلي ًْاف رتْئي، مـاد هيوڻ، ڊاڪٽـ ًجي ثغو عبى ثلْچ، ڊاڪٽـ غالم ػلي 

االًب، ڊاڪٽـ هـليڌؿ ريٺلي، دمحم اثـاُين رْيْ، پـّفينـ پْپٽي ُيـاًٌؼاڻي، ڊاڪٽـ 

الِؼاػ ٻُْيْ، ڊاڪٽـ ػجؼالزجبؿ رْڻيزْ، ڊاڪٽـ دمحم ػوـ چٌڊ، ڊاڪٽـ آفتبة 

ٽـ ڄيٺْ اللْاڻي، ڊاڪٽـ فِويؼٍ صنيي، پـّفينـ دمحم ملين هيوڻ، ڊاڪٽـ اثڙّ، ڊاڪ

آفتبة اثڙّ، ڊاڪٽـ دمحم لبمن ٻگِيْ ًذ لنبًيبت رب هبُـ آُي ري مٌڌي ٻْليَء 

ثبثت ريڪب تضميك پيو ڪئي آُي تٌِي ۾ ُڪ عبلصپڻْ ًظـ اچي ٿْ. ڇبڪبڻ 

ٻْليي ري  رْ هؾڪْؿٍ ػبلن ػـثي، فبؿمي، مٌنڪـت، ػيًْبگـي ۽ اًگـيقي

 لبئؼى ۽ اصْلي ري هؼلْهبت ؿکي ٿب.

مٌڌي ٻْليَء رْ ًبهيبؿّ هضمك، ًمبػ ۽ امتبػ ڊاڪٽـ ػجؼالزجبؿ رْڻيزْ 

ُي ّلت تبئيي مٌڌي فثبى ري اصل ًنل ڄبڻڻ الِء هبُـى ريڪب ”لکي ٿْ تَ: 

ربکْڙ ڪئي آُي اى کي ريڪڏُي صتوي ۽ فيصلَ ُڪي ًَ چئزي تَ ثَ هبُـى 

ـى ري تاله ري رؾثي رْ ػاػ ڏثْ. گوبى آُي تَ ػينْي مي ري اثتؼا ري کي پي

آك پبك مٌڌي يب مٌڌي فثبى هْرْػ ُئي رٌِي کبى پِْء هْرْػٍ مٌڌيَء ري 

صْؿت اعتيبؿ ڪئي. ػـة ميبصي اى کي مٌڌي فثبى مڏيْ آُي. ثيبؿي الومؼمي 

ْ تَ صؼي ػينْي( ري تضـيـى هبى اُْ ڄبڻبئزي ٿ 9_  50۽ االصطغـيَء )

مٌڌي ػبم ڳبلِ ٻْلِ ري فثبى ُئي. اِى لضبظ مبى ميبصي ري اچڻ کبى گِڻْ اڳ اى 
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ع( ۾ مٌڌي 5090_  5790صْؿت ۾ هْرْػ ًُْؼي. مْهـى ري صبصجيَء )

 (59، 6009)رْڻيزْ: “ ىؼـ ثَ هينـ ٿيب.

مٌڌي ٻْلي ريڪْ صؼيي رْ مفـ غئي ڪـي اڄْڪي صْؿت ۾ پِتي            

ُڪ ّڏي تبؿيظ آُي اًِيَء تبؿيظ ثبثت ڪيتـى ئي ػبلوي، آُي، اًِيَء پٺيبى 

اػيجي ۽ هضممي رب رؼا ؿايب هلي ٿب. ڊاڪٽـ غالم ػلي االًب، ڊاڪٽـ رويل ربلجي رْ 

فًؼٍ فثبى، عيبلي ۽ اصنبمي ري ُڪ اُڙي ًظبم کي ”صْالْ ڏيٌؼي لکي ٿْ تَ: 

غجمي  رٌن ڏيٌؼي آُي، رٌِي ري هؼػ مبى فثبى رْ تؼلك، هؼبىـي ري هغتلف

مبى يڪنبى ٿي... اُى ۾ تؼلين يبفتَ، غيـ تؼلين يبفتَ،، اػًٰي ۽ اػلٰي، ًٌڎا تْڙي ّڏا 

مڀ پبڻ ۾ هلي، ُڪ ٿي، پٌٌِزي پٌٌِزي ظـّؿتي ۽ صالصيت ري هطبثك 

 ( :ع: :600االًب، “ ىـيڪ ٿي ّڃي ٿب.

تي مٌڌي فثبى ثَ، پٌٌِزْ اؿتمبئي مفـ پٌٌِزي هبصْل هطبثك رْڙيٌؼي اڳ           

ّڌًؼي ؿُي آُي. مٌڌي فثبى ري تبؿيغي مفـ ثبثت ريڪي لکتْى آڏّ اچي ٿيْى 

ي آُي تَ، بئتي ري مْرِـي هبى هؼلْم ٿئي ٿْ تَ، ڪي لکتي ري ثيبى ۾ ِچٽ

ڪٌِي ري ثيبى ۾ ڌًُڌال ػڪل ًظـ اچي ٿب، ڌًُڌال ػڪل اِى ڪـي چْاى ٿْ رْ 

ڦْڪيْ ًَ ّيْ آُي. ػْام اُى هٿبى ڪيئي تِ چڙُيل آُي ري کي اڃبى تبئيي ڇٌڊيْ 

ري ؽاتي تزـثي هبى ٻْليْى امـًؼيْى آُي پـ ٻْليي کي ػلوي، اػثي ۽ فٌي ؿّپ 

ػبلن ڏيٌؼا آُي. اًنبى ري پيؼا ٿيڻ مبى ئي ٻْلي پيؼا ٿيٌؼي آُي ۽ پِْء اًِيَء کي 

 لکت ّاؿي صْؿت هلٌؼي آُي. 

 Socialػلوي )ٻْليَء رْ ػلن ُڪ مبئٌل آُي. ُيَء مبئٌل، موبري ”           

Science ) ،مبى ّامطْ ؿکي ٿي. ٻْلي اًنبى ؽات مبى گڏ ّرْػ ۾ آيل آّافى

آّافي ًيبًيي ۽ ػالهتي رْ ُڪ اُڙّ مـىتْ آُي، ُڪ اُڙّ ًظبم آُي ۽ 

ُڪ اُڙي تٌظين ۽ ػول آُي، رٌِي ري هؼػ مبى ُڪ ئي موبري گـُّ رب 

)االًب: “ ب.هبڻِْ، ُڪ ٻئي مبى ٌُّْاؿ ؿکي ٿب، ۽ ُڪ ٻئي کي موزِي ٿ

( هْرْػٍ ػّؿ ري هضممي پٌٌِزي ڇپيل ڪتبثي، هعوًْي، همبلي ۽ 9ع: :600

اػاؿى ري ؿپْؿٽي هبى مٌڌي فثبى ري اثتؼا ۽ اؿتمب ثبثت هغتلف ػبلوي رب اُن 

عيبالت ُڪ تنلنل ۾ ظبُـ ٿيٌؼا ؿُيب، اًِي ري هطبلؼي هبى ُـُڪ امتفبػّ 

رْى پبڙّى ُي ڌؿتيَء ري صبصل ڪـي اظِبؿ پئي ڪيْ آُي تَ، مٌڌي فثبى 

يُْى کتل آُي، رٌِي هتؼلك ڪيتـائي ثضج هجبصخب ٿيٌؼا ؿُي ٿب ۽ ًْاى  ِِ پبتبل ۾ اًُّ

 ًْاى اًڪيبف پڻ آڏّ اچي ٿب تَ، ۽ االُي اهـي صڪن مبى تَ:

هللا پبڪ اًنبى ؽات کي ڳبلِبئڻ ري لْت اًِيَء الِء ػطب آُي تَ ريئي ”           

ئيَء، غبلت ۽ تغليك ري صالصيت پيؼا ٿئي. اى هتؼلك ڌاؿ اُى ۾ ميبڻپ، ڏاُپ، ػاًب

( 50ع: :600)االًب، “ ڌاؿ هلڪي ۽ هؾُجي ري هبُـى ڌاؿ ڌاؿ ؿايب ڏًب آُي.

اًگـيقى ري ػّؿ صڪْهت کبى اڳ ۾ ثَ، مٌڌي فثبى لکي پڙُي ّيٌؼي ُئي 
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ليڪي اڀيبك هبى ريڪب هؼلْهبت آڏّ اچي تَ، اًِيَء ري ڪبثَ ُڪ صْؿت 

 اًگـيقى مٌڌ فتش ڪئي تَ،ڪبًَ ُئي. 

اًِي صڪوـاًي ىـّع ىـّع ۾، مٌڌ ري پِـيي چيف ڪويٌـ ”           

مـثبؿٽل فـيئـ، يْؿپي ػولؼاؿى الِء مٌڌي ٻْلي مکڻ الفهي ٺِـايْ ُْ، اًِيَء 

هـاػ مبى تَ اُُي ڏيِي ٻْليَء رْ اڀيبك ڪـي ؿػيت مبى لِ ّچڙ ۾ اچي ۽ 

ڪن ۾ ڪيتـى صبصجلْڪي گِڻي ػلچنپي پـڳڻي رْ اًتظبم ثغْثي ُالئيي. ُي 

ڏيکبؿي، مٌڌي ٻْليَء رْ ڳْڙُْ اڀيبك ڪيبئْى ۽ هضٌت ڪـي ٻْليَء ري ثٌيبػ 

ثٌنجت کْرٌبئْى ڪيبئْى. ڪي تَ ثلڪل ڪوبئتب، ػبلوبڻب ۽ ثٌيبػي ڪتبة 

رِڙّڪ: ّيبڪـڻ، لغتْى ۽ ػبم لْڪي ري ّاتبى ٻُڌل ًظن ۽ ًخـ ۾ لصب 

)هٌگِبؿام “ ڪتبثي صْؿت ۾ آڻي ىبيغ ڪيب.ڪِبڻيْى للن ثٌؼ ڪـي، ثبتـتيت 

( ريئي تَ، ٻْليَء رْ عبلك ػْام آُي، رٌِي ڪـي موبري 8، 5997هلڪبڻي: 

هطبلؼي کبى مْاِء ٻْليي ري اصليت کي موزِڻ اًتِبئي هيڪل ڪن آُي. ٻْليي 

 کي موزِڻ الِء لنبًي ربگـافي پڻ هؼػگبؿ ؿٌُؼي آُي.

رْ ُڪ پِلْ ُي ثَ آُي تَ رڏُي ڪٌِي  موبري لنبًيبت ري هطبلؼي”           

صبلت ۾ ٻْلي  ءَ ثَ موبد ۾ ُڪ کبى ّڌيڪ موبري گـُّي رب فـػ ًُْؼا تَ اُڙي

ػلن  ،يؼٌي ڪٌِي ثَ موبد کي ،تي ٻيي موبري گـُّي رْ احـ ظـّؿ ٿيٌؼّ آُي

  .ُيٺيي لنبًي گـُّي ۾ ّؿُبئي مگِجْ آُي ،اللنبى ري لضبظ کبى

  لنبًي گـُّ -يڪ  (Mono - Lingual Group) 

 ُّػّ لنبًي گـ  (Bi - Lingual Group) 

 ُّاڪخـيتي لنبًي گـ  (Multi - Lingual Group) 

 ُّالليتي لنبًي گـ (Minority - Lingual Group)  

موبري لنبًيبت ري هطبلؼي  ،اًِي يب اُڙى ٻيي لنبًي گـُّي رْ تفصيلي هطبلؼْ

 (578 ع:6060 :،)االًب .“۾ هؼػ ڪـي ٿْ

مٌڌي ٻْليَء ري لؼاهت کي پـکڻ ۽ ربچڻ الِء ُـ ڪْ اُى ري ػلوي ۽            

  اػثي تبؿيظ هبى امتفبػّ صبصل ڪـڻ ري ُـهوڪي ڪْىو ڪـي ٿْ.

تي توبم گِڻْ  ءَ ثـغبًيَ ۽ ؿّك ۾ مٌڌي ٻْلي ،ُي ّلت تبئيي آهـيڪب”            

 ءِ فل ۽ پي ايڇ ڊي الاين  ،تي اين اي ءَ ڪن ٿيْ آُي. ايتـي لؼؿ رْ مٌڌي ٻْلي

اينٽ ري  -ڪيتـائي تضميمي همبال پڻ پيو ڪيب ّيب آُي. ٿي مگِي ٿْ تَ فبؿ

آفـيڪب ري  ِء،هالئيييب ۽ اًڊًّيييب کبى مْا ،رپبى ،مٌگبؿپْؿ :رِڙّڪ ،هلڪي

“ ۾ ثَ ڪْ اُڙّ تضميمي ڪن ٿيْ ُزي.َء هلڪ مْڊاى ري عـغْم يًْيْؿمٽي

 (90 ع:6060 ،)االًب

ڪب همـؿ ٿيل  ءِ ال ءَ تڏُي مٌڌي ٻْلي ،اًگـيقى رڏُي مٌڌ فتش ڪئي”           

اکـ  ،آئيْيٽب ڪبًَ ُئي. مٌڌ ري ٌُؼى هبى ثـُوڻ ۽ ٿْؿا ٻيب ػيًْبگـي )ىبمتـي(
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ري رْ اڳي ٻيْ ًوجـ ُْ ۽ ُبڻ ڪزِ لؼؿ ڦـيل آُي. مٌڌ رب ڀبئيجٌؼ  ،ڪن آڻيٌؼا ُئب

ڪٌبئْى يب هبتـائْى ڪيٌِي ۽ ري ۾ ال ،مٌڌي يب ّاڻڪب اکـ ڪن آڻيٌؼا ُئب -ٌُؼّ 

ڪيتـا عْارب ۽ هيوڻ ّاپبؿي ثَ اُي  ،يب ٻٽي اکـى ّاًگـ آُي “لٌڊا”پٌزبة ري 

 (698 ع:5998 ،)آڏّاڻي “اکـ ڪن آڻيٌؼا ُئب.

اکـى ري  ءَ هْرْػٍ مٌڌي فثبى ٻبًّزبٍ اکـى تي هيتول آُي ۽ اًِي           

ؿُيْ آُي. هضفْظ ٿي زي ۽ مٌڌي فثبى رْ ػلوي ۽ اػثي ؽعيـّ لک ،تـتيت مبى

لنبًي هبُـى پبڻ ۾ ڪي اتفبلي ۽ اعتاللي  ثبثت ڪيٻْلي ري اّمـ ۽ اؿتمب  مٌڌي

 ڳبلِيْى ثَ ڪيْى آُي ۽ ڪـي ؿُيب آُي. هبُـى رْ چْڻ آُي تَ: 

ري ثبؿي ۾ امبى کي پٌٌِزي فثبى ري  (Evolution) فثبى ري اّمـ”           

هطبلؼْ ظـّؿ ڪـڻ گِـري. ػًيب ري گِٽ ۾ گِٽ ٽي ڏاڪي يب هـصلي رْ 

پـ امبى اڃب ڪب  ،مڌؿيل فثبًي ري ڄبڻي ُي هـصال هؼلْم ڪـي ّؿتب آُي

رٌِي تي فثبى پٌٌِزي  ،( ڇڄڻ ّاؿّ ڏاڪ5ْڪْىو ڪبًَ ّؿتي آُي. )

ڄڻ فثبى رْ ڄن آُي.  ،اًفـاػيت يب رؼا ّرْػ اعتيبؿ ڪٌؼي آُي. اُبڳبلِ يبڏاڪْ

ّاؿّ ڏاڪْ  “ًپ” (Agglutination)  ْ آُي( ٻْليي ري چبڙُي رْ ٻيْ ڏاڪ6)

ريئي ڪٌِي ًپ لؼم  ،آُي ُي ڏاڪي تي آمبى ۽ ًٌڎڙا لفع ّڏى لفظي ۾ هلي ّيٌؼا

ڪيْ ُزيي. ُي ڏاڪْ فثبى ري تـلي ۽ ىبُْڪبؿي ري غـف اُْ لؼم آُي. 

يب مڀبّيڪ ڦيـ ڦبؿ ّاؿّ ڏاڪْ. ُي ڏاڪي  (Flexation) آُي( ٽيْى ڏاڪْ 7)

غـس فثبى رْ هْرْػٍ ؽعيـّ ّڌي  ءَ آُي ۽ اُڙي اى لفع ٺٌِؼاتي فثبًي ۾ ًْاى ًْ

يب مڪي گِڙڻ ّاًگـ لفع گِڙڻ  (Coinage) گِڻْ ٿي ّيٌؼّ آُي. ُي ڏاڪي کي

 (68 ع:6008 ،)ٻُْيْ “ّاؿّ ڏاڪْ ثَ چئجْ آُي.

ري تبؿيظ ثبثت اًگـيقى ري ػّؿ کبى اڄ تبئيي ريڪْ ڪن  ءَ مٌڌي ٻْلي           

 ،همبلي ري گِـي اڀيبك ري گِـد ػؿڪبؿ آُي ،هعوًْي ،ٿيْ آُي تي ڪتبثي
ري تبؿيظ  ءَ ٻْلي”ڇبڪبڻ رْ ُي تبؿيظ ُڪ مؤ پٌزِتـ مبلي تي هيتول آُي. 

 ،رب ڳبلِبئيٌؼڙ آڻيي ٿب ءَ ۾ تجؼيلي ٻْلي ءَ ري تجؼيلي ري تبؿيظ. ٻْلي ءَ ٻْلي هؼٌيٰ 
پـڳڻي ري هبڻِي رْ ؽڪـ  تٌِي ۾ ،ري تبؿيظ لکزي ءَ تٌٌِڪـي رٌِي ٻْلي

 (8 ع:5998 ،)ڀيـّهل “ظـّؿڪزي.

مٌڌي فثبى ري تبؿيظ ثبثت ڪيتـى ئي ڏيِي تْڙي پـڏيِي ػبلوي رْى            

   لکتْى هلي ٿيْى ري کي اڀيبك ڪـڻ ري ظـّؿت آُي.

تٌِي  ،تَ رٌِي هلڪ ۾ ّڃي، ُڪ ّڏّ گڻ آُي ءَ يْؿپي لْڪي ۾ ُي”           

اى رْ ػلوي عقاًْ ّيِي ڦْليي تَ پٌٌِزي ػل ۽ ػهبؽ کي  ،هلڪ ري ٻْلي مکي

۾  ءَ ؿّىي ۽ هي کي هٌْؿ ڪـيْى.... ػينْي پٌؼؿُيي ۽ مْؿُيي صؼي

ّاپبؿ مبًگي ٌُؼمتبى  ،فـيٌچي ۽ اًگـيقى ُڪٻئي ري پٺيبى ،ڊچي ،ثْؿچْگيقى

ري مٌنڪـت تي گِڻْ ڌيبى  ،۾ اچي ڪْٺيْى ّڌيْى. اى ّلت ڪي پبػؿي ثَ آيب
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ري مبڳيب ڪيتـى ئي يْؿپي ٻْليي  ،ليْى ري ۾ ڪيتـائي اُڙا لفع آُيتَ ٻْ ،ڏًْ

 :هٽالا  -ؿڳْ اچبؿ ٿْؿّ ڦـيل اٿي  ،۾ ػبم آُي

 گريزياو فبرسي سىڌي سىسڪرت

 Motherهؼؿ هبػؿ هبءُ  -هبتب هبتـ

 ػؿثـا ثـاػؿ ڀبءُ  -ـڀـات ڀـاتـ

Brother 

 ڊاٽـ ػعتـ ڌيءُ  -ڌيئب ػُتـ

Daughter 

 Nameًين  ًبم ًبلْ  - ًبىءُ  ًبهي

 ُْ New  ًؤ ًئْى ً ًيْ      

 ،فـيٌچ ،رـهي ،ري گـيڪ )يًْبًي( الٽي ،ُڙا ٻيب ڪئيي لفع آُيا
 ،اًگـيقي ۽ ٻيي يْؿپي ٻْليي ۾ ػبم آُي. لفظي ري ُڪزِڙائي ڏمي صيـاى ٿيب

 ع:5998 ،)ڪبڪْ ڀيـّهل “تَ ائيي ڪيئي ٿيْ آُي. ،پـ موزِي ًَ ٿي مگِيب

5،6) 

رڏُي ثَ ڪْ ٻْليي رْ هبُـ ڪٌِي ُڪ ٻْليَء تي ثضج ڪٌؼّ آُي ۽            

فيـ ثضج ٻْليَء ري اًؼؿ ڪي هٌزِيل هؼبهال ًُْؼا آُي تي کي ملزِبئڻ ۽ 

موزِبئي الِء ڪي ٻيي ٻْليي کبى هؼػ ّٺجي آُي، پـ اًِيَء الِء ىـغ اُْ آُي رْ 

ثك صـفي ۽ ًضْي ثٌبّتْى فيـ ثضج ٻْليَء رْ ثڻ ثٌيبػ ۽ گـاهـ ري لبػؼي هطب

پبڻ ۾ ڪي لؼؿ هلٌؼڙ رلٌؼڙ ُزي. ري ٻْليي رب هخبل ڏًب ّڃي تي ٻْليي ري 

ڳبلِبئيٌؼڙى ري ّچ ۾ػْاهي تؼلمبت، ربگـافيبئي صؼّى، ميبمي، موبري هيل 

رْل، ڪي ػلوي، ميبمي، موبري، حمبفتي، تبؿيغي، تِؾيجي ۽ اػثي تؼلمبت 

ي ثضج ڪـڻ ثينْػ حبثت ٿيٌؼّ. ٻئي ڳبلِ ظـّؿ ُزي، اًِيَء کبى مْاِء ٻْليي ت

تَ، ڪٌِي ايـي غيـي ٻْليَء کي ّچ ۾ آڻي ثي مْػ ثضخي کبى پبمْ ڪـڻ 

گِـري، ڇبڪبڻ رْ ڪٌِي ثَ ٻْليَء تي ثضج ڪـڻ کبى اڳ ۾، ُي ڳبلِ ُـگق 

ّمبؿڻ ًَ گِـري تَ، رٌِي ٻْليَء کي هـڪقي صيخيت ڏئي ٻيي ٻْليي مبى ڀيٽ 

ڃي تڏُي ٻْليي ري ّچ ۾هٿي ڏًل ڳبلِيْى ڌيبى ۾ آڻڻ ڪـي تمبثلي ربئقّ ّؿتْ ّ

گِـري. اًِيَء کبًنْاِء ٻْليي ري ڳبًڎاپي کي گـاهـ ري ؿّىٌيَء ۾ ربًچيْ ّيٌؼّ 

آُي تَ، اًِي ري ّچ ۾، فؼلي، گـػاًي ۽ ظويـي اڳيبڙيي ۽ پڇبڙيي رْ ڪِڙّ 

ثبى رْ : مٌڌي فمثبلتؼلك آُي؟ تٌِي کبى پِْء ئي ڪٌِي ًتيزي تي پِچي مگِجْ. 

هطبلؼْ ڪـيْى ٿب، اُى الِء ڏمٌؼاميي تَ، مٌڌي ٻْليَء ري ڳبلِبئيٌؼڙى رب لؼين 

فهبًي کبى ّٺي ڪٌِي ڪٌِي مبى اچ ّڃ، ڏيتي ليتي ۽ ّڻذ ّاپبؿ ؿُيب آُي. ڇب 

ڏًبئْى ڇب ّؿتبئْى ۽ ڪٌِي تي ُالئْى ۽ صوال ڪيبئْى ۽ ڪي ڪي رب صوال 

 ثـػاىت ڪيبئْى ّغيـٍ ّغيـٍ.
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 للنبى ري هبُـى هضٌت ڪـي ٻْليي کي موزِڻ الِء اصْل ڏًب آُي:ػلن ا”       

 صبڪوي ري ٻْليَء ُزڻ 

 مبڳي صڪْهت 

 ميبمي صبلتْى 

 موبري ۽ هؾُجي هيل رْل 

 ّڻذ ّاپبؿ ۽ ميبمي ًبتب 

 مبڳيْى ربگـافيبئي صبلتْى 

 مبڳيْى ؿموْى ۽ ؿّاد 

 ثبُوي ىبػيْى 

 .(8ع: 5999)االًب، “ آثبػي ۽ لڏ پالڻ 

ٻْليَء کي تبؿيظ ري تٌبظـ ۾ ربچيٌؼاميي تَ، ُتبى ري مزبڳ هبڻِي مٌڌي         

رب ڪيتـى ئي ٻيي لْهي ري هبڻِي، صڪوـاًي، ّاپبؿيي، صڪيوي، غجيجي، 

ىبػـى، اػيجي، هؤؿعي، هؾُجي امڪبلـى مبى تؼلمبت ؿُيب آُي، اًِي تؼلمبتي 

تي ري ڪـي مٌڌي ٻْليَء تي ڪيتـائي احـات هـتت ٿيب آُي ۽ ٻيْ تَ، مٌڌ 

ٻبُـيي صولي آّؿى ري احـى مجت ثَ، مٌڌي فثبى تي ڪي احـات ًوبيبى ًظـ 

اچي ؿُيب آُي. ػـثي ۽ اؿغًْي، تـعبًي ۽ هغلي ۽ اًگـيقى رب مٌڌ تي صوال ۽ 

صڪوـاًيْى ڪـڻ ڪـي مٌڌي فثبى تي ػـثي، فبؿمي ۽ اًگـيقيَء رْ احـ ٿيْ 

 آُي. 

بؿي فثبى ُزڻ ّاؿي صيخيت مٌڌي ۾، فبؿمي ٻْليَء ري ػفتـي ۽ مـڪ”         

مجت، فبؿمي فثبى رْ، مٌڌي ري لغْي ؽعيـي تي ثَ ّڏّ احـ ٿيْ ُْ. ؿّف هـٍ 

ري امتؼوبل رب، موبري، حمبفتي، ميبمي ۽ اًتظبهي اُهْؿ ّاؿا ُقاؿى ري تؼؼاػ ۾ 

لفع، مٌڌي ٻْليَء ري لغْي ؽعيـي ۾ ىبهل ٿي ّيب. ريڪي پِْء مٌڌي لغبت رْ 

( مٌڌي ٻْلي ريڪب صؼيي رب مفـ :5ع: :605)االًب،  “الفهي صصْ ثڻزي ّيب.

غئي ڪـي اڄْڪي صْؿت ۾ ثيٺي آُي، رٌِي ۾ ُـلنن رْ ّکـ هْرْػ آُي، 

اُْ ػلن ّاػة موبد کي موزِ ۽ مبڃبٍ ڏئي ٿْ.  ُـ هبڻِْ کي گِـ، پيٽ، اٽْ، 

لٽْ، صضت، ؿّفگبؿ رْى مِْلتْى گِـري، تَ پِْء ڇب اُي ظـّؿتْى ٻْلي 

ؼي.؟ ُي ػّؿ ۾ ُـ ىيِء ۾ تڪڙيْى تڪڙيْى تجؼيليْى ۽ ًْاڻ پْؿي ڪـي مگٌِ

اچي ؿُي آُي. ػػْٰي مبى چْاى ٿْ تَ، مٌڌي فثبى رْ ػلوي، اػثي ۽ تغليمي ۽ 

تضميمي ؽعيـّ امبى ۾ ؽٌُي ۽ فڪـي تجؼيلي آڻي، امبى کي گِـ اڏڻ، پيٽ رْ 

ي مبى پْؿاُء، لٽي ڪپڙي، فؿاػت ّاپبؿ ري ًْى غـيمي کبى آگبُ ڪـائيٌؼّ رٌِ

اميي فؿػي هيؼاى ۾ فؿعيق فهيٌْى آثبػ ڪـي پبڻ کي عْىضبل ؿکي مگِْى ٿب 

۽ ڪيتـائي ؿّفگبؿ رب ّميال پيؼا ڪـي مگِْى ٿب. فهيٌي کي ريڪي ؿّايتي 

آُي، تي کي رؼيؼ تؼلين ڏئي اڳتي آًؼّ ّيٌؼّ تڏُي ُڪ ڀلي  (Former) ُبؿي 
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، ػالهَ آِء آِء لبظي، دمحم هـفا لليچ ثيگ، ػالهَ ػوـػائْػپْٽيڳبلِ ٿي پًْؼي. 

اثـاُين رْيْ، ميؼ غالم هصطفٰي ىبُ، اين. ايڇ. پٌِْؿ ۽ ٻيي ؿّىي عيبل ػبلوي 

مبئٌل، فهيٌي ػلن، ثبغجبًي ۽ فؿاػت مويت ٻيي هْظْػي تي ڪي ڪتبة لکي 

۽ تـروْ ىبيغ ڪـايب آُي، اُُي ڪتبة، امبى رْى ثٌيبػي ظـّؿتْى پْؿيْى 

 ي.ڪـڻ ۾ اڳڀـائي ّاؿّ لؼم آُ

ميئي ميلِ )ڪٌڊا( ”هنئال هبڻَِْء ري ٌُيبئي ۾ ُـى ٿب ۽ ڪٌڎا ٿب چڀي. ”            

اًنبى، مْچ ري اًِيَء ُچڀڪي، ُُـُکـ ۽ ػٻبُء کي گِٽبئڻ “ ٿيبم پڙُيبم ري پبڻبى.

الِء ّميلْ تاله ڪيْ ُْ ۽ آعـڪبؿ اظِبؿ ري ّميلي يؼٌي ٻْليَء ري هؼػ مبى 

ڪيُْْ. اُڙيَء ؿيت ٻْليَء ري پِـيي ُي پٌٌِزي اًِيَء ثبؿکي رِڪْ 

( ٻْليَء ُڪ 49، 48ع: 6008)ٻُْيْ، “ ظـّؿت يب ثٌيبػي ظـّؿت آُي.

اُڙّ ّميلْ آُي، رٌِي مبى موبد رب ڪيتـائي هنئال صل ٿي مگِي ٿب. مٌڌي 

فثبى رْ ريڪْ لفظي ؽعيـّ آُي اُْ امبى ري ڪبؿٌُّْاؿ ۾ هؼػ ڪـي ٿْ. 

موبد ري گِـد پْؿي ڪي ٿب. مٌڌي  غـصيي غـصيي رب لفع ۽ روال ريڪي

فثبى فٌي صْالي کبى اڃب ثَ هنئلي ۾ ڦبٿل ًظـ اچي ٿي، رٌِي تي ػبلن ڳڻتي رْ 

اظِبؿ ڪـي ؿُيب آُي! لنبًيبت رب هبُـ پبڻ ۾ گڏري ڪًَْ ٿب، ُـڪْ پٌٌِزي 

پٌٌِزي عيبلي تي عيبل رْڙي ؿُيْ آُي. ُـڪْ چْي ٿْ تَ، هٌٌِزي تضميك 

 ًُْؼي ريئي لنبًي هبُـ چْى ٿب.ػؿمت آُي، ثلڪل ايئي 

 سىڌي ٻُلي عبلمي ڪبوفروس )مقبال(

ٻْليَء ري اًؼؿًّي هنئلي ثبثت، ڊاڪٽـ آفتبة اثڙّ ؿلن ٿْ ڪـي تَ:               

( رْ ثَ ػزيت ًوًْْ آُي. Vowel Lettersمٌڌي ٻْليَء ۾ ػلت ّاؿى صـفي )”

 گڏيل مـ (Semi Vowel) اڌ ػـثيَء رْ تَ اڌ اڳْڻْ! امبى ّٽ اڌ مـ

(Compound Vowel)  تْڙي گِڻي مـى(Nasal Vowel) ًمـىتْ  رْ عب

هتؼيي ًبُي، ؿيٌگٽ ري آڌاؿ تي ُلْى پيب. پٌٌِزي لفظي کي ثَ صضيش 

صْؿتغطيَء ۾ ًَ پيب لکْى. هخالا: ايئي/ ائيي/ اييَء/ آئْى/ آُء،/ اڃب/ اڃبى/ ڀئيي 

هؾڪْؿٍ صْالْ رٌِي ڪتبة ( :9ع: :605)آفتبة اثڙّ، “ پْؿ/ ڀيَء پْؿ ّغيـٍ.

. هؾڪْؿٍ „مٌڌي ٻْلي ػبلوي ڪبًفـًل‟تبى کٌيْ ّيْ آُي، اًِيَء رْ ػٌْاى آُي

ڪتبة مٌڌي ٻْلي ثبثت ُڪ هؼلْهبتي ۽ الرْاة همبلي تي هيتول آُي. رٌِي ۾، 

مٌڌ ۽ ٌُؼ ري ڏاُي رب متـُي همبال ىبهل ڪيل آُي. هؾڪْؿٍ ڪتبة رب ٽي مؤ 

مٌڌي ‟ى لِڻي ٿب، ڇبڪبڻ رْ، هؾڪْؿٍ ڪتبة ۾ چبؿ ئي صفضب توبم گِڻْ ڌيب

رٌِي ۾ ڊاڪٽـ غالم  „ٻْليَء ري ثمب، ثچبَء ۽ تـلي الِء ڪيل ڪْىو رْ ربئقّ

ػلي االًب هفيؼ هؼلْهبت ڏئي، مٌڌي فثبى ري تـليَء الِء ڪي اپبَء ٻڌايب آُي. 

 „مٌڌي ٻْليَء رْ تبؿيغي ڪـػاؿ‟اُڙي غـس ڊاڪٽـ آفتبة اثڙي رْ همبلْ 

ْڳْ همبلْ آُي. ُي ڪتبة ري ٻيي همبال ًگبؿى ۾، عيـ دمحم ڪْالچي، اُويت ر



   یقیقحت:ہلجمامذخ

 

544 

 

ISSN(Print): 2709-9636 | ISSN(Online): 2709-9644 

Volume 2, Issue IV, (October to Decmber2021) 

 

، ًْؿ اصوؼ رٌزِي، ڪالڌؿهتْا، الطبف رْکيْ، “گِبيل”ّيٌب ىـًگي، گّْؿڌى 

ىبلٌي مبگـ، ڪئاله ىبػاة، ؿمْل هيوڻ کبى ّيٌؼي اهـ فيبض ٻـڙّ رْ همبلْ 

بؿڻ رْ ، ڊاڪٽـ روبل ۽ ػجؼالٌبصـ چ„مٌڌي ٻْلي ۽ ڪوپيْٽٌگ ٽيڪٌبالري‟

ِمٌڌي ٻْلي ۽ ڪوپيْٽـ ‟ىجيـ ڪٌڀبؿ رْ  „مٌڌي ٻْلي ۽ ڪبهپيْٽـ صـفت‟همبلْ 

، ڀڳْاى „مٌڌي ٻبؿاڻي اػة ري اؤمـ‟، ڊاڪٽـ ڄيٺْ اللْاڻي رْ „ٽيڪٌبالري

۽ اُڙي غـس ُي ڪتبة رْ  „ڀبؿت ۾ مٌڌي ٻبل مبُتيَ )ٻبؿاڻْ اػة‟اَٽالڻي رْ 

اچي  „غليك ۾ اػاؿى رْ ڪـػاؿٻبؿى ري اػة ري ت‟آعـي همبلْ لـثبى هٌگي رْ 

 ّڃي ٿب.

 ڊاڪٽر فٍميدي حسيه سىڌي ٻُليَء جي ٌڪ مبٌر ۽ مترجم

ري   Dialectاًگـيقيَء ري لفع”ڊاڪٽـ فِويؼٍ صنيي لکي ٿي تَ:            

اؿػّ ري احـ ۾ پِبڪي ّاؿي  آًؼّ ّيْ آُي. ريڪْ“ هضبّؿّ”هتجبػل غْؿ لفع 

لفع امتؼوبل ڪيْ “ اڀپبىب”ڀيـّهل هِـچٌؼ آڏّاڻيَء  هؼٌٰي ۾ امتؼوبل ٿيٌؼّ آُي.

)ريئي _ “ ٻْلي”تَ ڪي “ ًٌڎي ٻْلي”آُي، رڏُي تَ ٻيي ػبلوي هبى ڪي اى کي 

ري   Accentٿـي ٻْلي( تَ ڪي ّؿي اى کي لِزْ مڏيْ آُي، ريڪْ ّؿي

 ۾ امتؼوبل ٿئي ٿْ. گِڻي ّلت کبى اى ڏك ۾ ثضج ُلٌؼڙ آُي تَ آعـ هؼٌيٰ 

Dialect  ۽Accent ّاؿي “ ٻبؿُيي ڪُْيي ٻْلي ٻي”ڪيئي ڪزي. يب  ۾ فـق

)فِويؼٍ صنيي: ًبىـ پبؿاى(، ڊاڪٽـ فِويؼٍ صنيي رْ مٌڌي ” فـق کي ڇب چئزي.

ٻْليَء ري تبؿيظ ۽ اًِيَء ري پل هٌظـ تي، ػّؿ صبالت ري ؿّىٌيَء ۾ًِبيت ئي 

يئي مٌزيؼٍ ًْػيت ّاؿّ تضميمي ڪن ًظـ اچي ٿْ. مٌؼك تضميمي ڪن کي ڏمي ا

هضنْك ٿي ؿُيْ تَ، ُي اڪيلي مـايتـّ ڪن ڪيئي ڪيْ آُي ۽ ڪيئي اّربڳب 

ڪـي، مٌڌي ٻْليَء ثبثت ڏيِي ۽ پـڏيِي ػبلوي ري ڪتبثي، هعوًْي ۽ همبلي 

رْ هطبلؼْ ڪـي، مٌڌي ۾ تـروب ڪيب آُي. هطلت تَ، امبى رڏُي ڏيِي ۽ 

يْى ٿب تَ، ايئي پـڏيِي ػبلوي ري مٌڌي ٻْليَء ثبثت پيو ڪيل تضميك ثبثت ّيچبؿ

چْڻْ پْي تَ، امبى رْى تضميمْى ڪِڙي غـف ّڃي ؿُيْى آُي؟ ريڪْ امبى 

کي ڪـڻ گِـثْ ُْ، مْ ٻيي ڪـي ڏيکبؿيْ ۽ ڪـي ؿُيب آُي. ُي ّلت ثَ، 

پـڏيِي ػبلن، مٌڌي ٻْليَء ري لؼاهت هبى اُْ هؼلْم ڪـي ؿُيب آُي تَ، مٌڌي 

ٿْ؟ مٌڌي فثبى ػًيب ري ٻْليي ري ٻْليَء رْ ثڻ ثڻيبػ ڪِڙيي ٻيي ٻْليي مبى هلي 

ڪٿي هبُء تَ، ًَ آُي رٌِي هبى ػًيب رْى ٻْليْى ڦٽي ًڪتيْى آُي. هغـثي ػبلوي 

رب ؽُي ُـڀـّ اُڙيي تِڙيي هؼوْلي ىيي ڏاًِي ًِبؿيٌؼا ئي ًَ آُي. مٌڌي ٻْليَء 

ري اُب لؼاهت ئي آُي رْ اًِي رْ ڌيبى ُي ٻْليَء ري کْرٌبئي ڪـڻ ڏاًِي ٿيْ 

ُي ئي تَ، پْڻي ٻي مْى مبلي کبى ّٺي، ڊاڪٽـ گـيئـمي، مـربى آُي، تڏ

هبؿىل، ؿچـڊ ثـٽي، ڊاڪٽـ آؿًينٽ ٽـّهپ، ايڇ ٽي مْؿلي کبى ّيٌؼي ٻيي 

ثبثت ايڪيِيي صؼيَء ۾ ٿيل ًئيي  „مٌڌّ لکت‟ڪيتـى ئي ٻْليي ري هبُـى 
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تضميك ثبثت پٌٌِزب پٌٌِزب ڪتبة، همبال ۽ هعوْى ؿلن ڪيب ۽ ڪـي ؿُيب آُي. 

هْى کي مٌڌي ٻْليَء ري ُڪ امتبػ ري صيخيت ۾، اًِيَء ڳبلِ ري عْىي ٿي 

ؿُي آُي تَ، ڊاڪٽـ فِويؼٍ صنيي هجبؿڪي ري الئك آُي رْ ُي، ري. اي 

کي مٌڌي ٻْليَء  “Linguistic Survey of India” گـيئـمي ري ڪتبة

ْ ري ػٌْاى مبى تـروْ ڪي „ثـصغيـ ري ٻْليي رْ ٻْليي رْ لنبًيبتي ربئقّ‟۾

۾ ع 6000آُي. هؾڪْؿٍ ڪتبة کي، مٌڌي ٻْليَء ري ثباعتيبؿ اػاؿي پبؿاى مي 

ىبيغ ڪيْ ّيْ آُي. ُي ظغين ڪتبة مت مئْ صفضي تي هيتول آُي، رٌِي 

رْ هلِ پٌذ مئْ ؿّپيب ؿکيل آُي. ڊاڪٽـ فِويؼٍ صنيي ري مٌڌي ٻْليَء مبى 

ُيُء ڪتبة، مٌڌي ٻْليَء ري ”ػلچنپيَء رْ ُي ڪتبة ُڪ هٌفـػ هخبل آُي. 

ثڻ ثڻيبػ، اؿتمبء تْڙي ثٌيبػي مٽبَء ۽ مبعت يب گـاهـ ري ثيبى ري ملنلي ۾، ُڪ 

ثٌيبػي ۽ اُن ڪتبة آُي....مـگـيئـمي ري ُڪ مئْ مبال پـاڻي ًظـيي تي ًئيي 

هؾڪْؿٍ ڪتبة  (5 )هِبڳ:“ مـ ًظـ ّڌي ّئي آُي، ۽ ًتيزب پيو ڪيب ّيب آُي.

مٌڌي ٻْليَء ثبثت هغتلف هبُـى ”الم ػلي االًب لکي ٿْتَ: ري هِبڳ ۾، ڊاڪٽـ غ

مـگـيئـمي، ثـصغيـ ري ٻْليي ري ثبؿي ۾ ريڪي  ري ًظـيي ري اڀيبك

( تَ، ثلڪل تبفا ۽ ًئيي مْچ ّاؿا پئي ع5959ّلت )ًظـيب پيو ڪيب ُئب، مي اُى 

لڳب، پـ پِْء ريئي ريئي لنبًيبت ري هْظْع تي يْؿپ، اهـيڪب ۽ ثـصغيـ ۾ 

ِي رْ هطبلؼْ ّڌًؼّ ّيْ ۽ ًْاى ڪتبة هبؿڪيٽ ۾ ايٌؼا ّيب، تيئي تيئي ٻيي هبڻ

هْظْػي مبى گڏ ػلن التبؿيظ ۽ ػلن االًنبى ّاؿى هْظْػي تي هبڻِي ري مْچ 

  (6، 5االًب: “ )ّيچبؿ ۾ ثَ اًمالثي تجؼيليْى آيْى.

سىڌَ لکت ايڪيٍيه صديَء ۾ ٿيل ‟ڊاڪٽـ فِويؼٍ صنيي رْ ُڪ ڪتبة          

ري ػٌْاى مبى متي همبلي رْ هزوْػْ آُي، ريڪْ پڻ، مٌڌي  „ئيه تحقيقو

 ٻْليَء ۾ تـروْ ڪـي پيو ڪيّْيْ آُي. 
هؾڪْؿٍ ڪتبة ۾ همبال آُي: امٽيْ فبؿهـ، ؿچـڊ امپـّٽ ۽ هبئيڪل           

مٌڌّ ؿمن الغػ ثبثت ػػْٰي رْ ڊُي پْڻ ۽ پڙُيل لکيل ُڙپبئي تِؾيت ‟ّٽقل رْ 

 The Collapse of the Indus – Script Thesis: The Myth) ،„رْ افنبًْ

of a Literature Harappan Civilization) ْڇب مٌڌّ ؿمن ‟آمڪْپـپْال ر

 Is the Indus Script Indeed not)،„رْ مـىتْ ڪًِْي؟ الغػ ّالؼي ۾ لکڻ

a Writing System?)  ْالغػ، پيغبم  مٌڌّ ؿمن‟ؿاريو ؿائْ ۽ مبٿيي ر

 „صالصيت ري تْؿتڪ ۽ ٻْلي _ آؿ. امپـّٽ کي رْاةؿمبًيَء ري 
(Entropy, the Indus Script and Language: A reply to R. Sproat) 

 Indus)، „مٌڌّ ؿمن الغػ: ًيبًيي ري ًوًْي رْهطبلؼْ‟ًيبيبػَّ اين ُّيب رْ )

Script: A Study of its Sign Design)  ْغيـ لنبًي مٌڌّ ‟اِؿّٿن هِبػيْى ر
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 – The Indus ‘non – script’ is a non) „غػ _ ُڪ اربيْ ثضجؿمن ال

issue)  ْمٌڌّ _ مـمْتي ؿمن الغػ ري ڀبڃ تي ُڪ ًئيي‟ؿارْٽ. ايي. پبل ر 

 A New Light on the Decipherment of Indus Saraswati)„ؿّىٌي

Script)  ْڇب ‟۽ هؾڪْؿٍ ڪتبة رْ متْى ۽ آعـي همبلْ آُي، ڊيْڊ فيڪل ر

 Can)„؟ٌذ ُقاؿ مبل پـاڻي ٻْليَء ري ڀبڃ ڪـي مگِي ٿبڪوپيْٽـ پ

Computers decipher a 5000 year – old Language?)  ، اًِيَء کبى پِْء

ڪتبة ري آعـ ۾ ٻي هبُـى، آمڪْ پـپْال ۽ اؿّٿن هِبػيْى رب اًٽـّيْ ىبهل 

ڪيب ّيب آُي. هؾڪْؿٍ ڪتبة رب ٻَ مؤ چّْيِ ئي صفضب ليوتي هؼلْهبت مبى 

ڊاڪٽـ فِويؼٍ  ٿيل آُي ۽ ُـ ُڪ همبلي ۾ ڏًل هؼلْهبت ڌيبى لِڻي ٿي. آؿامتَ

صنيي ُي ڪتبة ۾، پيو ڪيل همبلي کي، مٌڌي ٻْليَء ۾ تـروْ ڪـي مچ پچ 

 تَ، مٌڌي ٻْليَء ري گِڻگِـى تي ُڪ ّڏّ اصنبى ڪيْ آُي.

 عبلمه جُن تحقيقُن
اُى رب هضبفع هبػؿي فثبى غْؿ ُڪ ّميغ رِبى آُي. ڳبلِبئڻ ّاؿا ”           

آُي. اُُي غيـ ىؼْؿي غْؿ ڄڻ فثبى کي تـلي ڏيبؿڻ ۾ هصـّف آُي. ػبلن ۽ 

امڪبلـ ىؼْؿي غْؿ فثبى ري ّمؼت ۽ ثبؿيڪيي کي موزِڻ ۽ موزِبئڻ ري 

ع: هِبڳ( ڪٌِي ثَ هْظْع تي تضميك کبى 6008 ,)رْڻيزْ“ ڪْىو ڪي ٿب.

ؿمت ًتيزب صبصل اڳ ۾ ؽُي ۾ عبڪْ تيبؿ ڪـڻ گِـري، ًَ تَ، اًِيَء ڪن رب ػ

ٿي ًَ مگٌِؼا، ڇبڪبڻ رْ تضميك رْ اصْل آُي تَ، پـاڻب ليڪب ڪٽڻب ًَ ًُْؼا 

آُي، پـ ػّؿصبظـ ري صبالت ۽ ّالؼبت کي هؼًظـ ؿکي پٌٌِزي صصي ري ًئيي 

تضميك رْ ًئْى ؿًگ ڍًگ پيو ڪـڻْ ًُْؼّ آُي. ايئي ثَ ظـّؿ آُي تَ، ًئيي 

آُي، اًِيَء کبى اًڪبؿ ڪـي ًَ ٿْ  تضميك پـاڻي تضميك ري ؿّىٌيَء ۾ امـًؼي

مگِزي. هؾڪْؿٍ همبلْ مٌڌي ٻْليَء ۽ اى ري تبؿيظ مبى تؼلك ؿکي ٿْ، ليڪي 

اُى ۾ اُْ ٻڌائڻ ثَ، ظـّؿي موزِيْ ّيْ آُي تَ، ُي ّلت مٌڌي ٻْليَء ري 

اکـى کبى ّيٌؼي صْؿتغطيَء تبئيي امبى ري ػبم تْڙي عبً پڙٌُؼڙى رب 

يَء ۾ ػؿپيو هنئلي ري ًيبًؼُي ڪـي ؿُيب ڪِڙا ؿايب آُي، تي ري ؿّىٌ

آُيْى. مٌڌي الف _ ة کبى ّيٌؼي لفظي ري صْؿتي ۽ صْؿتغطي ۽ گـاهـ ري 

هؾڪـ تْڙي هؤًج رب هنئال هْرْػ آُي. مٌڌي پٽيَء ۾، ڪي اکـ اُڙا ثَ آُي 

ري تي ڪيتـى ػبلوي، اػيجي ۽ هضممي رْ اػتـاض آُي تَ، اًِي اکـى هبى 

ؿت همـؿ ُزي هخالا: ف، ڦ، ؽ، ف، ظ، ض، ك، ڪٌِي ثَ ُڪ اکـ ري صْ

ري ىڪل ۽ “ ػَ”ث، ت، غ، ق. ڪ، ط، ک، س، ُ ّغيـٍ ۽ اڄ تبئيي ُوقّ 

صْؿت کي ثَ ًَ موزِي مگِيب آُيْى. اُڙا هنئال صل ڪـڻ گِـري ۽ اًِي رْ 

صل مٌڌي صْؿتغطي ۾ هْرْػ آُي، ليڪي موزِي ًَ ٿب مگِْى، ڇبڪبڻ رْ 

ْل هْل ڪـي ربى ڇڏائي ٿب. ُي ُڪ مچ ثَ آُي ۽ موزِبئڻ ّاؿا ثَ ڳبلِيْى گ
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صميمت ثَ، مٌڌي فثبى ري ػبلوي رْى ّڏيْى عؼهتْى آُي، ليڪي اًِي ري 

ڪتبثي رْ هطبلؼْ ًَ ڪـڻ ري ڪـي هنئال ًظـ اچي ٿب. ڊاڪٽـ غالم ػلي االًب 

۽ ڊاڪٽـ ًجي ثغو عبى ثلْچ ۽ ٻيب ػبلن ري اًِيَء هْظْع تي فغـ رْڳْ ڪن 

 ڪيْ آُي. 

 Historical) تي تبؿيغي لنبًيبت“ ثڻ ثڻيبػ”مٌڌي فثبى ري ”       

Linguistic)  تي ڪبفي فهبًي کبى ثضج ُلٌؼڙ آُي. ڪي ثقؿگي تَ اًِيَء

ملنلي ۾ رؾّثبت کبى ڪن ّؿتْ آُي، ۽ مٌڌيَء ري هْرْػٍ  تضـيـي صْؿت کي 

ثٌيبػ ّٺي، پٌٌِزْ ُڪ هغصًْ ًظـيْ لبئن ڪيْ اٿي. اًِي صبصجي ؿّف هـٍ 

ري مبعت ۽ مٽبء تْڙي صـف _ ًّضْ رْ  (Spoken Language) ّاؿي ٻْلي

ري ؿّىٌيَء ۾ ًَ ّؿتْ  (Descriptive Linguistic)ربئقّ تيـيضي لنبًيبت )

آُي. اگـچَ ڪي صبصجي ُي ڏك ۾ _ پٌٌِزي ًظـ ڍّڙائڻ ري ڪْىو ڪئي ثَ 

مٌڌي آُي، پـ اًِي رب ًتيزب ثَ هضط ظٌي آُي، رْ ًتيزْ اُْ ًڪتْ آُي رْ 

کي ( Written Symbols) ۽ اًِي ري تضـيـٿيل صْؿتي (Sounds) آّافى

ُڪٻئي ۾ هٌزِبيْ ّيْ آُي، ۽ صْتيبتي اصْلي تضت مٌڌي آّافى رْ ربئقّ ًَ 

ّؿتْ اٿي. مبڳي صبلت مٌڌي صـف _ ًضْ ري ثَ ڪئي ّيئي آُي. ًَ صـف 

ـف _ مٌڌي صْتيبت ري ًظبم رْ هطبلؼْ غيـ اغويٌبى ثغو آُي، پـ مٌڌي ص

ًضْ کي ثَ ػـثي ۽ اًگـيقي صـف _ ًضْ ري ؿّىٌي ۾ ربچڻ ۽ پـکڻ ري 

( مٌڌي ٻْليَء ثبثت ُي ّلت تبئيي 50ع؛ 5997)االًب، “ ڪْىو ڪئي اٿي.

ڪيتـى ئي ٌُؼّ مٌڌيي ۽ هنلوبى مٌڌي ػبلوي مٌڌي لنبًيبت ثبثت ڪيتـائي 

تي ثضج ربهغ ڪتبة، همبال ۽ هعوْى ؿلن ڪيب آُي، ۽ اًِي هؼلْهبتي لکڻيي 

هجبصخب ثَ ٿيب آُي. مٌڌي فثبى ري اصل ًنل ري کْد الِء مٌڌي ّيب ڪـڻ رْ 

مِبؿّ ّٺي اُى ري ؿّىٌي ۾ پٌٌِزي پٌٌِزي عيبلي رْ اظِبؿ ڪيّْيْ آُي. 

ريڪڏُي امبى اڄ ري ػّؿ ري لنبًي صْالي مبى ڪيل تضميك رْ اڀيبك 

نبًي هبُـى ڪٌؼاميي تَ، اًِِيَء ڪن ۾ تيٌگي هضنْك ٿئي ٿي، ڇبڪبڻ رْ ل

پٌٌِزي تضميك ۾ اُْ ڪْ ًَ ٻڌايْ آُي تَ ػـثي _ مٌڌي صْؿتغطي ري 

ىـّػبت ڪِڙي ػّؿ ۽ ڪِڙيي صبلتي ۾ ٿي، اُي ڪِڙا امجبة  ُئب رْ ػـثيَء 

 رب لفع مٌڌي فثبى ري ػاهي ۾ ػاعل ٿيب.

ػـة ميبصي ري مفـ ًبهي ًَ فمػ مٌڌ ري حمبفت، ّڻذ ّاپبؿ، ػلن اػة ۽ ”       

ي کي لکت ۾ حجْت غْؿ پيو ڪيْ آُي، پـ اًِي مفـ ًبهي هبى مٌڌي ٻيي ڳبلِي

ري ًوًْي ثبثت ۾ پتْ پْي ٿْ. رب صع، اثي ًؼين  ‟لکتي„ٻْليَء، ۽ اى ڪن الِء ايٌؼڙ

۽ الجيـًّيَء ري اصْالي هبى حبثت ڪيْ ّيْ آُي تَ امالم ري آهؼ ّلت مٌڌي 

الغطي ۾لکي ثَ ّيٌؼي ٻْلي ًَ فمػ ڳبلِبئي ّيٌؼي ُئي، پـ اُُب ڌاؿ ڌاؿ ؿمن 

 (75ع؛ 5997)االًب، “ ُئي.
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هْرْػٍ ػّؿ ري اڪخـ هضممي ّٽ ػـثي ۽ فبؿمي ٻْليي ري هؼلْهبت         

ڪًِْي، رٌِي ڪـي ثٌيبػي هبعؾى تبى هؼلْهبت ًْى هضممي تبئيي ًَ ٿي پِچي، 

رٌِي ڪـي مبڳيْى ڳبلِيْى ثبؿ ثبؿ ّؿربُء غْؿ هل ٿيْى. هـصْم ڊاڪٽـ ًجي 

ثلْچ يب هـصْم ڊاڪٽـ غالم ػلي االًب ػـثي، فبؿمي، اًگـيقي، ٌُؼي ثغو عبى 

۽ ٻيي ٻْليي رب هبُـ ُئب رٌِي ڪـي اًِي ثٌيبػي هبعؾات کي ُٿ ڪـي پٌٌِزي 

هطبلؼي کي هنتٌؼ ثڻبئيٌؼي ثبؿيڪجيٌيَء مبى ًٌڎڙيي ًٌڎڙيي ڳبلِيي کي آڏّ ؿکي 

لڻ الِء، تي کي ڇٌڊي ڇبڻي پيو ڪيْ آُي. مٌڌي فثبى ري اصل ًنل ڳْ

ػيًْبگـي، عْارڪي مٌڌي، عؼا ّاػي، ىڪبؿپْؿي، مکـ، لُْبڻب، ڀبٽيب، 

الڙائي، ًّگبئي، ؿاربئي، ٺٽبئي، عؼا آثبػي، ميُْڻ، هيوڻڪْ ۽ ڏاکڻي لٌِؼا 

ّغيـٍ ّغيـٍ عطي رب ًوًْب ڏئي هخبلي تضميك پيو ڪئي آُي. ڊاڪٽـ غالم ػلي 

ْم ٿيْ تَ، ڊاڪٽـ االًب ري اڀيبك هبى هؼل „مٌڌي صْؿتغطي‟االًب ري ڪتبة 

هـصْم هْرْػٍ مٌڌ ري لنبًي ربگـافي کي ؽُي ۾ ؿکي پٌٌِزي هطبلؼي کي 

ثٌيبػي هبعؾات مبى مـىبؿ ڪـي هخبلي، ػليلي ۽ هيبُؼي ري ؿّىٌي ۾ ريڪي 

ًتيزب اعؾ ڪيب آُي تي کي ڏمي ُڪ غـف مٌؼك ڪن تي مـُبئي هضنْك ٿئي 

پڻ ٿئي ٿْ، ريڪي گِـ ّيِي ٿي تَ، تَ ٻئي غـف اًِي امڪبلـى تي افنْك 

ؿڳْ ڪتبثي ثٌيبػى تي تٌميؼى رب تيـ ّمبئي ٿب، پـ اًِي ّٽ ًَ ڪي مٌڌ ري 

لنبًي ربگـافي رْ هطبلؼْ آُي ۽ ًَ ّؿي ؽاتي هيبُؼا آُي! ڊاڪٽـاالًب لکي ٿْ 

مٌڌي لفظي کي ػـثي ؿمن الغػ ۾ لکڻ رْ ؿّاد يب اثتؼا الجيـًّيَء ري آهؼ ”تَ: 

ع 5054ع( کبى گِڻْ اڳ ٿي چڪي ُئي. الجيـًّي 5070ع _ 5050ّاؿي ػّؿ )

ع ّاؿي ػـصي ۾ ُت مٌڌ ۾ هٌصْؿٍ ۾ آيْ، رڏُي تَ پِـيْى ميبس 5070کبى 

 557ع ۾ هلي ٿْ، يؼٌي الجيـًّيَء ري اچڻ کبى اڳ 868رب صع رٌِي رْ اصْال 

مبل اڳ رب صع کبى پِْء ُڪٻئي پٺيبى ٻيب ميبس ثَ آيب، ريئي اصطغـيَء رْ مي 

ع ڌاؿي مٌڌ ۾ آيْ. ثيبؿي 955_  56ُ/ 685آُي. اثي صْلل رْ مي ع 955

ع 985_  86ُ/744ُ آُي، اثي ًؼين 745ع/ 958همؼميَء ري تصٌيف رْ مي 

ع رْ 5070ع کبى 5054ڌاؿي مٌڌ رْ اصْال لکيْ، پـ الجيـًّيَء رْ اصْال 

 آُي، اًِيَء مڀٌي ميبصي، هؤؿعي، هبُـى ۽ ربگـافيؼاًي ري مفـًبهي ۽ تؾڪـى

هبى ًَ فمػ مٌڌ ري حمبفت، ّڻذ ّاپبؿ، ػلن اػة ۽ ٻيي ڳبلِيي کي لکت ۾ ثيبى ڪيْ 

ّيْ آُي، پـ اًِي مفـًبهي هبى مٌڌي ٻْلي، اى الِء ڪن ايٌؼڙ ؿمن الغطي ري 

تؼؼاػ ري ثبؿي ۾ پڻ عجـ پْي ٿي ۽ الجيـًّيَء تَ اًِي ؿمن الغطي رب ًبال ثَ ڏًب 

 (84ع؛ 5997)االًب، “ آُي.

 صُتيبتسىڌي 

ُڪ هؼيبؿي ڪتبة آُي  „مٌڌي صْؿتغطي‟ڊاڪٽـ االًب رْ ڪتبة             

رٌِي رْ چْٿْى ڇبپْ، ؿالن الضـّف ري هطبلؼي ُيٺ آُي، ڪتبة ري اڀيبك 
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هبى ُي ًتيزْ آڏّ آيْ آُي تَ، االًب هـصْم ري تضميك رْ ثٌيبػ هعجْغ، هـثْغ، 

رْ ُڪ مبئٌني تضميك ري اصْلي هطبثك  ػلوي ۽ ػولي ثٌيبػى تي ؿکيل آُي

آُي. ُـُڪ ىيِء کي ػليلي ري ؿّىٌيَء ۾ ثيبى ڪـي ًتيزْ اعؾ ڪيْ اٿل. 

ُيُء موْؿّ ڪتبة ُڪ مؤ متًْزبُ صفضي تي هيتول آُي، ريڪْ مٌڌي 

صْتيبت ري ػلن ۾ ّڏي اڳڀـائي آُي. ُي ڪتبة کي پٌزْيِ مٌڌي ڪتبثي، 

اّڻيِ اًگـيقي ڪتبثي ري ثجليْگـافيَء  هعوًْي ۽ همبلي، ۽ اٺي اؿػّ ڪتبثي ۽

 ري ؿّىٌيَء هبى تيبؿ ڪيْ ّيْ آُي.

  فتح وبمً سىڌ عرف چچىبمُ
مٌڌ ري تبؿيظ ثبثت ُي پِـيْى هڪول ڪتبة آُي. ُي ڪتبة اصل ”             

ع( ۾ ٿيْ. ُي 5656ُ/ )657ػـثيَء ۾ لکيْ ّيْ ُْ، رٌِي رْ فبؿمي تـروْ 

ڌ ري هبڻِي، هبڳي، ػؿيبئي، ًؼيي ۽ ڍًڎى، لْهي ۽ ڪتبة ۾ ُقاؿى ري تؼؼاػ ۾ مٌ

ؽاتيي رب ًبال ػـثي _ مٌڌي صـّف تِزي ۾ ڏًل آُي. ٻيي ػـثي ڪتبثي ۾ مٌڌ 

ري ڳْٺي، هبڻِي، ػؿيبئي، هبڳي ۽ هڪبًي رب ًبال ػـثي _ مٌڌي ؿمن الغػ ري 

ًوًْي ۾ لکيب ّيب آُي، پـ ُي ڏك ۾ مڀ کبى ّڌيڪ اُن ڪتبة چچٌبهْ آُي، 

“ مٌڌي ٻْليَء رب ُقاؿيي لفع، ػـثي _ مٌڌي ؿمن الغػ ۾ لکيل آُي.رٌِي ۾ 

 (،89ع؛ 5997)االًب، 

 ۾ ڏول سىڌي لفظ“ الٍىد”البيرَوي جي ڪتبة 

چچٌبهي کبى پِْء گِڻي ۾ گِڻب ًذ مٌڌي لفع هضمك الجيـًّيَء ثيبى ڪيب ”             

فتي تبؿيظ آُي، تَ مٌڌ ۽ ٌُؼ ري موبري ۽ حمب „ڪتبة الٌِؼ‟آُي. ُي رْ ڪتبة 

رٌِي ۾ ڳبڻيٽي ري اًگي اکـى کبى مْاِء، ڏيٌِي، ُفتي، هِيٌي ۽ ؿًگي رب ًبال، 

ػلن ُئيت رب لفع، گـُّي ۽ ميبؿى رب ًبال، غـفي ۽ ڏمي رب ًبال، هِل ۽ 

گِڙيْى، رؼّلْى، هفبصلي ري هبپ الِء لفظي رْى لڙُيْى ّغيـٍ ّغيـٍ ڏًيْى 

مٌڌي ‟م ػلي االًب، پٌٌِزي ڪتبة ( ڊاڪٽـ غال68ع: 5997)االًب، “ آُي.

۾ ڏُي صفضي ۾، اًِي لفظي هتؼلك هؼلْهبت ڏًي آُي ۽ فْٽ ًْٽ ۾  „صْؿتغطي

 ڪي ڪتبثي رب صْاال ڏًب ّيب آُي.

 مُجُدي درَ ۾ سىڌي ٻُليَء کي درپيش مسئال

مٌڌي فثبى، ػًيب ري لؼين ٻْليي ۾ ُڪ اُڙي فثبى آُي، رٌِي ري             

ًوًْي رْ ػلن ۽ اػة هْرْػ ؿُيْ آُي. رڏُي اًگـيقى ري عقاًي ۾ُـ لنن ۽ 

ػّؿ ۾ مٌڌي فثبى ُڪ پڪي پغتي ىڪل ۾ رڙي ؿاك ٿي، تڏُي اڃب ثَ اُى ري 

ػلوي اػثي ؽعيـي ۾ ًْى ػلوي رْ ّاڌاؿّ ٿيْ ۽ ًتيزي ۾ مٌڌي فثبى ري تبؿيظ 

ُيب تي ڪيتـائي ًظـيب رڙڻ لڳب ۽ مٌڌي ٻْليَء ثبثت ڪيتـائي ثضج هجبصخب ٿيٌؼا ؿ

صميمت ۾ اًگـيقى ري اچڻ کبى پِْء ئي مٌڌي ٻْلي، ُـ ىؼجي ۾ تـلي ”آُي. 

 (54، 56ع؛ 6056)االًب، “ ڪئي.
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 وتيجُ

مٌڌي ٻْليَء ري اثتؼا ۽ اؿتمب الِء، مٌڌ ري ػلوي ۽ اػثي اػاؿى رْ هکيَ            

ڪـػاؿ ًظـ اچي ٿْ، ڇبڪبڻ اًِي اػاؿى مٌڌ ري ػلن ۽ اػة ري هيؼاى کي 

ؿکڻ الِء ڪيتـى ئي ػبلوي ري ػلوي ۽ اػثي ىِپبؿى کي ىبيغ ڪـي لْم مـگـم 

کي پٌٌِزي اػثي مـهبيي ثبثت آگبُي ّاؿّ ڪن ڪـي ڏيکبؿيْ. مٌڌي فثبى ۽ 

اػة ري تـلي ۽ تـّيذ الِء، رتي مـڪبؿي اػاؿى پٌٌِزْ هخجت ڪـػاؿ اػا 

يْ آُي. ڪـي ؿُيب آُي يب ڪيْ آُي اُتي ًزي اىبػتي اػاؿى ثَ پٌٌِزْ پبڻ هْک

مـڪبؿي اػاؿى ري اػثي ڪوي ثبثت رڏُي ًظـ ڪزي ٿي تَ، اًِي رْ ثـاثـ 

ڪن تَ اُويت رْڳْ آُي ليڪي ريئي ۽ رِڙي ًوًْي اُْ ٿيڻ گِـري اُْ ڪًَْ 

ٿي ؿُيْ آُي. امبى رْ لْهي اػاؿّ مٌڌي اػثي ثْؿڊ ريڪْ ػلوي، اػثي، لْهي ۽ 

ؿُيْ آُي. اُڙيَء  اعاللي ڪتبة ىبيغ ڪـي، مٌڌي اػة کي هبال هبل ڪـي

غـس مٌڌ ري هغتلف يًْيْؿمٽيي ۾ مٌڌي ىؼجب لبئن ڪيل آُي، رتي مٌڌي ٻْليَء 

۾ اػلٰي تؼلين ڏًي ّڃي ٿي. اًِي ىؼجي هبى تضميمي رـًل ثَ ىبيغ ٿي ؿُيب آُي. 

امڪْلي، ڪبليزي ۾ مٌڌي فثبى پڙُبئي ّڃي ٿي. اًنٽيٽيْٽ آف مٌڌ االري 

ع تي لبئن ٿي چڪي آُي، 5995ي ميپٽوجـ، تْڙي رْ اڄ کبى ٽيِ مبل اڳ پِـي

اُى ري ػلوي ڪن تي ثَ مْچي مگِزي ٿْ. ٻئي غـف مٌڌي ٻْليَء رْ ثباعتيبؿ 

اػاؿّ رٌِي ري ؽؿيؼي مٌڌي ٻْليَء ۽ اػة ڪبفي تـلي غـف گبهقى آُي پـ 

اًِي اػاؿى ُزڻ ري ثبّرْػ ثَ، مٌڌي فثبى هنئلي رْ ىڪبؿ ؿُي ٿي. مٌڌي 

بى ٻْليَء رْ امتؼوبل ڪيْ ّڃي ٿْ، اًِيَء الِء ڪبثَ ؿًڊ هيڊيب ۾ رِڙيَء غـس م

ؿّڪ ڪًِْي. اڻپڙُيل ػْام کي تَ، ڪْثَ ؿّڪي ًَ ٿْ مگِي، ليڪي پڙُيل 

ڪڙُيل هبڻِي رْ ثَ اًِي کي ػؿمت ڪـڻ رْ ًَ اعتيبؿ آُي، ًَ ّك! مٌڌي 

فثبى رْ هغتلف چيٌلي تي رٌِي اًؼاف مبى ٻْليَء رْ امتؼوبل ٿي ؿُيْ آُي مْ 

 ل ثَ ڏکبئيٌؼڙ آُي ۽ ثي ؿصوبڻب امتؼوبل کي ڏمي صؼهْ پِچي ٿْ.ػو

 صْاال

( همبلْ„ )مٌڌي ٻْليَء رْتبؿيغي ڪـػاؿ‟ ،:605: اثڙّ، آفتبة، ڊاڪٽـ .5

: تؼّيي۽  ، تـتيت(همبال) مٌڌي ٻْلي ػبلوي ڪبًفـًل _ ڪتبة _

۽  پـّفينـدمحم ملين هيوڻ، صڪْهت مٌڌ، حمبفت۽  پـّفينـفِويؼٍ صنيي

 .تْميبصت کب

 _ )ڇبپْ ڇْٿْى(، مٌڌي ُصُْؿتغطي_ ، 5997االًب، غالم ػلي، ڊاڪٽـ:  .6

 پبڪنتبى، مٌڌ، صيؼؿآثبػ، مٌڌي ٻْليَء رْ ثب اعتيبؿ اػاؿّ.

 _ ري لنبًي ربگـافي ءَ مٌڌي ٻْلي،  _ 5999ڊاڪٽـ:  ،غالم ػلي ،االًب .7
اًنٽيٽيْٽ آف مٌڌ  ،يًْيْؿمٽي آف مٌڌ ،ڄبم ىْؿّ ،()پِـيْى ڇبپْ

 .االري
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، _ مٌڌي ٻْليَء ري اؿتمب _ )ڇبپْ :600االًب، غالم ػلي، ڊاڪٽـ:  .8

 پِـيْى(، مٌڌ، پبڪنتبى، صيؼؿآثبػ، مٌڌي لئٌٌگْيذ اٿبؿٽي.

مٌڌي ٻْليء ري ثمب ثچبء ۽ تـلي الء ‟ ،:605ڊاڪٽـ:  ،غالم ػلي ،االًب .9

مٌڌي ٻْلي ػبلوي _  ڪتبة ()همبلْ ‘ڪيل ڪْىيي رْ ربئقّ

پـّفينـ  ۽ ۽ تؼّيي: پـّفينـ فِويؼٍ صنيي تـتيت ´()همبال _ ڪبًفـًل

 .حمبفت ۽ ميبصت کبتْ ،صڪْهت مٌڌ ،دمحم ملين هيوڻ

مٌڌي لنبًيبت تضميمي ۽ تٌميؼي _  ،6060ڊاڪٽـ:  ،غالم ػلي ،االًب .6

 .رْ ثباعتيبؿ اػاؿّ ءَ مٌڌي ٻْلي ،صيؼؿآثبػ ،مٌڌ ،()پِـيْى ڇبپْ _ ربئقّ

)پٌزْى  _ ٻْلي ري تبؿيظمٌڌي ، _ 5998ڀيـّهل هِـچٌؼ:  ،آڏّاڻي .4

 .مٌڌي اػثي ثْؿڊ ،ڄبهيْؿّ ،صيؼؿآثبػ ،مٌڌ( ڇبپْ

 ۽ هعوْى _مٌڌي ٻْليء ثبثت همبال ،  _ 6008ڊاڪٽـ:  ،الِؼاػ ،ٻُْيْ .8

مٌڌي لئٌگْيذ  ،مٌڌ صيؼؿآثبػ ،( هـتت: آفاػ اًْؿ ڪبًڌڙ7ّ-)رلؼ 

 .اٿبؿٽي

ٻَ  _ الڙي ۽ ڪڇي _ مٌڌيَء رب، 6008رْڻيزْ، ػجؼالزجبؿ، ڊاڪٽـ:  .9

 هضبّؿا_ مٌڌ، صيؼؿآثبػ، مٌڌي لئٌگْيذ اٿبؿٽي.

 )همبلْ(، „مٌڌيَء رْ ثڻ ثٌيبػ‟، 6009رْڻيزْ، ػجؼالزجبؿ، ڊاڪٽـ:  .50

، مٌڌ 67)مٌڌي اػة:(، مٌڌ االريَء رْ مبليبًَ تضميمي رـًل، رلؼ: 

 يًْيْؿمٽي، ڄبم ىْؿّ، اًنٽيٽيْٽ آف مٌڌ االري.

ثـصغيـ ري ٻْليي رْ _ ، 6000فِويؼٍ صنيي، ڊاڪٽـ، )هتـرن(،  .55

 لنبًيبتي ربئقّ _ مٌڌ صيؼؿآثبػ، مٌڌي ٻْليَء رْ ثباعتيبؿ اػاؿّ.

_ )ڇبپْ  مٌڌي ًخـ ري تبؿيظ_  ،5997هلڪبڻي، هٌگِبؿام، پـّفينـ:  .56

 ٽيْى(، صيؼؿآثبػ/ ڪٌڎيبؿّ، ؿّىٌي پجليڪييي.

 

 

 


