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There are different theories about languages in the world. 

Linguistics provided different views on the origin of different 

languages. The Punjabi language is a one of the oldest 

languages in the world. According to my view, its origin is 

Dakan, Punjab, Sind etc. This article explores the effects of the 

Harappan Era on the Punjabi language. Historical references 

have been made to prove that the language of Harappa was 

ancient Punjabi.  
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Q R  C O D E  

 

دزابن ہیک اےد
ای د وھک رطح  وھک  چ کی ا ں نیہ. رہ اھکلری ےت وسوھجان  اج  اہی ےہ یئپ زابن وہدنی ہیک ےہ؟ اسی لگ دی واضتح یئل اتکابں ایھکلں  ہ د ی یلہپ لگ اتں 

زابن دی رعتفی اجن د"۔اینپ لگ ابت دوےج کیت اڑپاےن اہں‘زابن الہکدنا ےہ اوہ رطاقی سج راںیہ اںیس" :رعتفی یھتم ےہ. اعم ےت اسدا اظفلں وچد
۔" دےگنچ وچےھک رچ وتں وروتں وچ وہوے داظفلں دا اک ومجماع ج ی ہ ن و ں وبنل واایلں دی اک وڈی یتنگ دھجمسی وہوے ےت اہہی”:وی یتیک اجدنی ےہ یئپ

وتں اینب وہوے، سج دے ایخل د 'ن طقی العاتمں'م ڑہیجا زامےن دے اطمقب رقمر ایتیکں اوہ اظن"د:اےسی لگ ونں اسلاینت وھکپں اجن وی ک    اج سکد ا ےہ یئپ
د1۔"ددی رتلیس اک ااسنن وتں دوےج ااسنانں کیت وہوے
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"Language as a system of vocal symbols (arbitrary) by which thought is conveyed from one human being 
to another"2               

ت  یئپ سک رطح ایخالت اافلظ دا اجام اپ ل   ے نیہ ےت اسڈے ڑہیکے ڑہیکے اگن )الضعت( سک سک رطح   رپ اںیس دکی وغر یہ ںیہن ک 
ن دی داسی مک وچ آدنے ںین؟ زابن ااسنین زدنیگ یئل تہب رضوری ےہ اسی دے ریغب دمتین زدنیگ اننکمم ےہ. اسرے ولعم ےت ونفن ےت میلعت اےسی زاب

د3۔ددبوتل رتیق رک دے نیہ. اہی اید روہے یئپ زابن ایخل ںیہن وگسں ایخل دے ااہظر دا ذراعی ےہ
وبیل دا دایندایں قی ای رُپااینں زابانں ووچں ایساینں اک رُپاین زابن اجنپب وی یّنم ےہ.دمحم آفص اخن وہراں ڑبی ایسین لگ یتیک ےہ یئپ، ’   

اوانہں دی اسی لگ ونں ےلپ ب ی ھ ےک رٹےی ےت دنپھ وی ےت مک وی اھکسال وہ سکد ا ےہ.اجنپب . د4اایلں دا رھُکا انپن ڈمیلھ ولڑ ےہ‘وھت ہ اتپ الون یئل، وبنل و
 ڑہیجا داجنپب اوہ ںیہنداین دی قی رتنی زابن ےہ.ینک رُپاین؟ ای ہ د ی وٹہ اھبل ےت ڑبا مک وہ اکچ ےہ.اہی اووہ اجنپب ےہ ڑہیجی اجنپب وچ وبیل اجدنی ےہ.اہی 

 د۴۲وستک VIIIوگسں اوہ اجنپب ج ی ہ ن و ں جنپ اپین)درای(ریساب رکدے نیہ ای رکدے رےہ.اوہی درھیت دکی )رِگ ودی ڈنمل۔اتسکین اجنپب ےہاج اپ
’د۷۲نجھب د د(  ’ہ ن تت ای  ت دنسوھ‘  درایواں دی رس زنیم( آوھکایئ دس  دا رسوسیت( ےت ایبس)وایہ(.5دنہوھ‘)تس  )ودیی دہع  اہڑکا  درای  دو  کس د دج ی ہ د ے 

ےت د درہی ےک تپندچ ودگا ےہ ےت ریفوز وپر دے اےُت ْےئگ. اہڑکا ےت اتپ ںیہن رپ ایبس دا الاھگن ےت اںیس اینپ اںیھک وی کھی ا . اہی اےج وی دنہواتسین اجنپب و
 ۔دجلتس وچ رل اجدنا ےہ.اہی تس ای جنپ درای اوہ نیہ ڑہیجے ازالں وتں رواں نیہ

ی ایپیئ دا ڈمالھ ےت وڈا اھبگ ےہ وج ےسک اک اھتں اےنی درای ودگے نیہ. اپین ااسنین ایحیت، ڈوھر ڈرگناں ےت الصفں د اہی درھیت ونں ااچیچرب 
دےہ.اہی لگ ںیم ںیہن کہ ی د ا، وگسں ْوارف اپین اپروں اجنپب ےلہپ ااسنن دی منج وھبیم یھتم اجدنی د۔اگن ےہ قی د'دے اعاملں ای امرہاں ای    ں د'رشبایتن

ے ےت اھکلں اسل الہپں اےھتی ااسنین ووسں دے ااشرے ملد ے نیہ'ااسنن دا نکسم .اوس وےلی دے اجنپب دی رادجاھین دآایھک ےہ.اتہب ےھچپ ہن وی اجی 
ودی د'ڑہاپ' رگ  ج ی ہ ن و ں  ڑہاپ  اووہ  ےہ.  اجدنا  اینم  ویایپ {VI,XXVII,5)ونں  دنچ 6آایھک.د(Hariyupuya)‘ےن’ریہی  اےج  اتں  انں اجنپب  ای ہ د ا 

دایپ. ووچں ای ہ د ے یئک ددصایں الہپں د
سم

اوہی رپاان اجنپب اہیئ ےت اوھتیں د 'ڑہاپ ذہتبی'ےت  د'ڑہاپ وادید'اھجمسن یئل د دج ھن درپاےن انں وی رپتلچ رےہ.لگ 
 .ذہتبی اہیئد 'رتیق ایاتف'دی ذہتبی داین دی رُپاین ذہتبی.ڑہاپ دے ڈنھکراں وتں اہی دسھ وہدن اےہ یئپ اہی اےنپ وےلی دی 

وت وایھجن وہوے؟ )اےھتی اک لگ دی واضتح ات ولڑدنیی ےہ یئپ آاثرِ د د'زابن' اوہ ذہتبی د ویکںی وہ سکد ا ےہ یئپےج اہی لگ ےہ اتں اہی 
وادی دنسھ یک د)Indus Valley Civilization قہمی دے امرہاں اینپ وسھک یئل اجنپب دی رپاین ذہت بی ونں درایےئ دنسھ دی تبسن اپروںد

وادی ڑہاپ یک ذہتبی آانھک دHarappa valley Civilization دنسھ ھجمس ایل اجدنا ےہ. اسی اپروں ای    ںآایھک، سج وتں اعم رک ےک وصاب ذہتبی
ویکں ےج اوس زامےن اسی اسرے ےطخ ونں اوہی انں دات اجدنا اہیئ ےت وموجدا ڑہاپ اوس ےطخ دی رادجاھین اہیئ.ا ہی اایشیء دے ےطخ دایں د د۔اچیہ دا ےہ

 دے اابتعر انل ےت رغجاایفیئ احلظ انل ھبس وتں وڈی ینعی وعیس العےق ےت کھلر ی ذہتبی اہیئ. ڑہیجی جنپ ھکل رمعب دولعمم)قی( ذہتابیں ووچں ربقد
 

 ۔25، د داجنپب زابندرسدار دمحم اخن،د د2

 ۔24،د داجنپب زابندرسدار دمحم اخن،د د3

د۔د46، د(ء1996،د ااتسکن اجنپب ادب وبرڈد)الوہر: د،داجنپب وبیل دا وھچپڑکد،ددمحم آفص اخن د4
ِ ُسد،ددمحم آفص اخن د5 د۔46،د(ء1992،د دااتسکن اجنپب ادب وبرڈ)الوہر:،دن 

 .Mortimer Wheeler, The Indus Civilization, (London: Combridge University Press, 1960),18 د6
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دے د د'انیکیئد' دایھکل ےہ یئپ ’امرہِ آاثر قہمید دء ونں گنج زگیمنی وچ ےپھچ اےنپ اک ومضمن وچد2000وجن د26میلس ابطس ےن د د7لیم ےت یلیھپ وہیئ اہیئ.د
ت  اجدنا اہیئ50ادنازے اطمقب ڑہاپ وتں رقتًابی د اوہی العہق اجنپب دی منج وھبیم ےہ. تقفش ونتری رمزا وہراں اینپ د8زہار رمعب لیم العےق ونں رٹنکول ک 

اجنپب ربریغص اپک و دنہ اس ےطخ یک د":ےہ یئپ اردوااسنولکیئ ڈیپای آف االسم‘ وچ ایھکل'اجنپب ویوینریٹس دی اک اتکب'وچ دایس ےہ یئپ،  'اجنپب ادبد'اتکب 
 9۔"دزابن ےہ سج یک دحود دیلہ )اھبرت(ےس ےل رک ریخ وپر)دنسھ( کت اور اشپورےس ےل رک ومجں و رسرگنی کت یلیھپ وہیئ ںیہ

ں اجاین اجدنا اہیئ.ایسےن اہی اہی بیجع اافتق ےہ یئپ وموجدا علض اسویہال اوےس درھیت ےت رسپای وہایےہ ڑہیجا اترخی وچ ڑہاپ وادی دے انں وتد 
اوس وتں وادی دے ولاکں دی زابن اہیئ. وگسں  اوےس زابن دی رتیق ایاتف لکش ےہ ڑہیجی ےسک زامےن ڑہاپ  اج دی اجنپب  وی نم دے نیہ یئپ  وی د دلگ 

  . ڈمیلھ لکش ےہدالہپں دجوں اہی درھیت آابد وہیئ، ای ہ د ے ےلہپ وایس)وکینس(ڑہیجی زابن وبدلے نس اج دی زابن دی یہ قی ےت

اہی لگ اسلین ملع اپروں وی ےت قطنم اپروں وی کپ اے ہک ےسک وی زابن ونںسمج ھن  ےت اودہا اطماعل رکن لگی ا ں وھک وھک اسلین دپرھاں ونں  
 اہی ونگاایئں نیہ۔د اسےنم رایھک اجدنا ےہ۔ ےج اک ونں وی رظناں رپوےھک رایھکاجےئ ےت لگ ھجمس ںیہن اؤدنی۔ ایساینں ےن زابن دایں اسلین دپرھاں

1. IDOLECT  ےسک اک دنبے دی زابن  

ج ا ،ڑہیجا ابیق ایجں وتں ورھکا وہوے.اسلاینت دے امرہ اسی ےجیتن ےت چنہپ ےکچ نہ ہک اک ربٹ دے ایجں    ےسک ربٹ دے ےسک اک یج دا بل ولہ 
 دی زابن آسپ وچ ںیہن ردلی۔ ویجںی ویپ دی رتپ انل ےت دیھ دی امں انل زابن ںیہن ردلی۔

2. COLLOQUIAL وبل اچل دی زابن 

 امسج دے جک  رگوہ اعم وبل اچل دی زابن ووچں جک  اظفلں ونں اےنپ وولں رقمر رکدہ ظفلت،آوازاں ای معن ی ا ں وچ وردتے نیہ۔ 

3. IALECTS  اعم وبل اچل دی زابن 

ج ا  وی آایھک اجدناےہ۔ ویجںی دوآب، وپوھٹاہری  داعم وبل اچل دی زابن، ڑہیجی اک وڈے ریھگے وچد  لہ  وبیل ےت یھجمس اجدنی ےہ۔ ای    ں 
 وریغہ۔

4. LANGUAGE زابند 

 وبنل واےل اک دوےج دی لگ ونں انب ےسک لکشم دے ھجمس ل   ے نیہ۔د (DIALECTS) اوہ زابن ج ی ہ د ے وچ فلتخم وبایلں 

5. LITERARY- LANGUAGE  ادب زابند 

ن دا ےہ. وکیئ زابن اکیف ےمل وچڑے العےق وچ وبیل یھجمس اجدنی ےہ. اسی العےق وچ وھتڑے وھتڑے رفق انل وبایلں وتں االگ ڑپاء زاب 
دنی ےہ ےت زابن دوبایلں اجن واایلں اسی زابن دایں ’وبایلں‘اوھکادنایں نیہ. اوھتیں وبیل ےت زابن دا وی ی کھی ڑ  ا وہ ایگ وہیس، وبیل اعم دپرھ ےت وبیل اج

د ج ہ ی ا ں  اوس  زابن وج الکلکیس اوس ےت  زابن نب اجدنی ےہ.ایہج  ادب  آ ےک  وچ  ایاتف لکش وہدنی ےہ.ڑہیجی نھکل ڑپنھ  دی رتیق  وبایلں  وایجں 
وارث اشہ دی زابن وچ د دایں اسرایں وبایلں ونں انل ےل ےک رٹدے نیہ۔ ویجںی  اوس زابن  اوہ  دا ہجیتن وہدنی ےہ۔  اھکلرایں دی وعشری وکشش 

 
د۔210ء(، د1980،داکرواِن ادب،)اتلمن:است درایؤں یک رسزنیماِنب فینح،درمزا د د7
د۔د44ء(، د1987، دنکیب زنشیکیلبپ (،)اتلمن:ہصح اولد د)دداین اک قی رتنی ادب،داِنب فینحرمزا د د8
د۔18ء(،د1993،داجنپب ادب وبرڈد داپاتسکن،)الوہر:اجنپب ادبتقفش ونتری،درمزا د9
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لہ ج ی ا  ارثک  واےل آاسین انل ھجمس اجنپب زابن دے  ورےت نیہ ڑہیجے فلتخم وبایلں وبنل  ج ہ ے ظفل  ا اوانہں  ای وعشری وکشش انل  ورایت ایگ ےہ۔  ں ونں 
 اک ل   ے نیہ۔ ادب وبیل دکے وی وبل اچل دی وبیل ںیہن وہدنی۔ اہی رنی ادب ااہظر یئل وریت اجدنی ےہ۔اسی اپروں ہک نھکل واایلں وولں اہی

ج ا د ی 
ج ا  اانپ ل   ی ےہ۔د وعشری وکشش دا ی نت ج ا  ج ھد   ےک وناں لہ   10وہدنی ےہ ےت دویج لگ اہی ہک سج وبیل ونں ادب رابت دات ایگ وہدنا ےہ اوہ اانپ اینبدی بل و لہ 

ے اھکلرایں ےن ادب وبیل دی وروتں وےلی اینپ یجن ےت اقمیم وبایلں دی اھتں دور دراڈایں وبایلں دی وروتں یتیک ےہ ےت اجن اجنپب دے رھب 
 دار وچ واداھ رکن دی وکشش یتیک ےہ۔ادب وبیل اک دنمسر واوگنں وہدنی ےہ۔ دنمسر ونں رھبن یئل وبایلں دے دنی انےل ےت درای دنمسر وچدڈنھب

 اتں دوہ آوپاانپ ریس رالدنے ںین۔ دوےج اظفلں وچ، اسڈے اھکلرایں اینپ وبیل دے االبغ ونں ودریھے اریم انبون یئل ایہج اظفلیل دی وروتں یتیک وج ا
 ںیہن وبدلے رپ اچدنہے نس ہک زابن ووچں ای ہ ی ا ں اظفلں ونں ہن ڈکایھ اجوے۔

اہی لگ اسلین ملع اپروں ےت قطنم اپروں کپ ےہ ہک ےسک وی زابن دی ادب رواتی دا ڈمھ اوس وےلی ی ج ھد ا ےہ دجوں اوہ زابن اےنپ العےق  
 اھجمس دے اقلب وہ اجدنی ےہ۔ ادب زابن ونں االطصیح زابن وی ک    اجدنا ددے واکنیسں دی وبل اچل وچ اوانہں دے واچراں وچ زابن راںیہ ھجمس

ں دےہ۔ اہی رصف وصخمص ولاکں وچ یہ یھجمس اجدنی ےہ۔ اسڈے الککیس اھکلرایں ااینپں یجن ےت اقمیم وبڑلایں ج ھد   ےک وعشری وطر ےت ’دنہلی‘ ون
یہ اسڈے الککیس ادب دی اینبدےہ۔ سج دا وباٹ رضحت اباب رفدی جنگ رکش اےنپ اھتہں انل اانپای )دنہلی ای درالص اجنپب زابن دا قیمی روپ ےہ( ا وہی د

 11الایاہیئ۔

ویکں ےج ااسنن دے دل دامغ وچ دیپ اوہن وایل تیفیک دے ااہظر دا ھبس وتں ومرث ذراعی د د۔ین ایحیت وچ امہ تیثیح ردھکی ےہزابن ااسن 
، اودہے ووچں زابن ھبس وتں یتمیق ےئش ےہ۔ ینعی ااسنن دا ھبس وتں زایدہ اقِلب رعتفی اکرانام زابن یہ دزابن یہ ےہ۔ ااسنن ےن اینپ اترخی راںیہ وج ایھکس

   ےہ۔

ا رفنادی ےت امسیج زدنیگ دی د  اوہ ااسنن دی  ای ہ د ی وایگتسب اینی زایدا وہ یکچ ےہ ےت  ایسی دزابن زدنیگ یئل اینی رضوری ےت ںیہن رپ ااسنن انل 
ت  اج سکد ا۔ دوایجں ولخماقت وتں اتممز رکن یئل ااسنن ونں ’ویحاِن انقط‘وی ک    اجدنا رضورت نب یکچ ےہ یئپ د ای ہ د ے ریغب ااسنن دا وصتر ای ںیہن ک 

زابن ےسک وقم دی ذہتبی ےت اقثتف دی اترخی وہدنی ےہ۔ ای ہ د ے وچ اشلم  ےہ۔ااسنن دے امسیج رےتش زابن دے ذرےعی یہ وبضمط وہدنے نیہ
احمورایں ےت اثمالں دا وکیئ ہن وکیئ ذہتیبی وھچپڑک رضور وہدنا ےہ۔ اسی وھچپڑک ونں اوھکں اوےھل رھک ےک ہن ےت ےسک وقم دی د داسرے اظفلں، رتابیک،

 12اترخی وتں وپری رطح وایفق احلص وہ سکد ی اے ےت ہن زابن انل انشاسیئ۔

قن ی د  آراییئ  ریغ  دے  اےھتی  ےہ۔  زابن  وادی‘دی  ’ڑہاپ  زابن  اجنپب  یئپ  ےہ  کپ  دراوڑ اہی  ےت  ڈنما  اہی  یئپ  نیہ  قفتم  ققحم  ابرے  لی ا ں 
وگس درالص اقمیم ںیہن،  دراوڑی  ےت  ڈنما  اہیئ۔  انزگری  رپوان  دان  واکچر  دوانں  یئل  اسی  رایہں۔  انل دلچایں  انل  ڈنمازابانں  ں دنس۔دراوڑی ےت 

اؤن د دابرہوں آےک اوھتیں دی اقمیم ےت قی آابدی انل رل لم ےکچ نس۔ اوھتیں دی الص آابدی رعاص دراز وتں اےسی ےطخ وچ آابدی اہیئ۔ابرہوں 
 واےل اوانہں انل رل ےک آابد وہدنے ےئگ۔د

 
ِ ُسد،ددمحم آفص اخن د10  ۔د116:دن 
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ای العےق حتف رکن یئل د   واوگنں لم امرن  قن ی ل  دنکسر امظع  وتں آای اخہن دبوش  ابرہ  وچ وکیئ  ھ  ڈم  اےھتی اک لگ دی واضتح رضوری ےہ یئپ 
دا، وگسں اخہن دبوش ےلیبق دوڑ  ھ  اؤدنے اجدنے نس۔ وفاجں ےل ےک ںیہن یس ڑچ  وچ اک اھتں وتں دویج اھتں ےت   اسوایں رچااگوہاں دی التش 

دکھ د اےگ  ونں  ی ہ لی ا ں  اوہ  ےت  وہدنے  واےل ڑکتے  آن  وہدنااہیئ ےج  رضور  وساٹ  ڈاگن  دا  اوانہں  انل  ابدنشایں  اقمیم  یئل  رچااگوہاں ےت ےضبق 
ے وہدنے ےت اوہ اےگ رٹ اجدنے ای ےسک وھجمسےت دے تحت رل لم ےک رنہ گل ددنیے، اوہ ےسک وہر رچااگہ یئل اےگ رٹ اجدنے ےج اؤن واےل امڑ

ا  ٹھگ وہدنے، اسی یئل اوانہں ونں اقمایمں انل وھجمسات ہ من ش  یہ رکان د ددنیپے۔ اغبل ااکمن اوہی یہ ےہ یئپ اؤن واےل اخان دبوش اقمیم آابدی انولں 
 ذہتبی، اقثتف، ےت زابن ونں اانپن دے وسا وہر جک  ںیہن۔ددنیپااہیئ۔اقمیم آابدی انل وھجمسات رکن دا بلطم اوانہں دی 

اوہی ج ہ ی ا ں یئک اثمالں دایتں اج سکد ایں نیہ، ج ی ہ د ے وتں اہی لگ اثتب وہدنی ےہ یئپ اؤن واےل دجوں اقمیم ووسں انل رل ےک ردنہے  
وچ د'اردو زابن یک قی اترخی'ےن اینپ اتکب  وکیئےت اینپ ورھکی زابن ےت اقثتف دے ابووجد اقمیم رگن وچ رےگن اجدنے نس۔ویجںی نیع اقحل رفدی

  نیہ۔اجنپب زابن وچ سیج ڈنم ا ےت داروڑی رصنع دی لگ یتک ےہ ےت اثمالں دایتں نیہ اوہ اسرایں اج وی اجنپب زابن دے اجیلگن ےجہل وچ وموجد

اوی دے ڈنکےھ آابد ڈوھ ایلں دے انولعمم اشرعاں داجنپب زابن دے قی اشرعاں اباب رفدیرکش جنگؒ، وارث اشؒہ دے العوا اسویہال دے ر 
ں اہبدر یلع ےت ددے انل انل ومولی اجن دمحم، امکں ملسم خیش، ایمں ریم داد رمداہن )ولبچ( ایمں ادمح دنی۔دیس الجل اشہ یتشچ )دیس( ومولی زعزی ادمح، ایم

وتجیئ، کلم الغم رفدی وشتک، اتشمق وصیف )اسویہال( رہظم رتذمی )اچیچ د دوموجدہ اشرعا ں آفص اشاکہر، احمک یلع ڈھد  ی ےت ذوااقفلر زیمخ )ڑہاپ( اطبل
ےت دراوڑی رصنع دوینط( وظنمر ااجعز )ویفس واال( وشتک اکایھٹ )وسک وال( ےت ادمح وناز ایمکان )ونر اشہ( دے وکل اوہ افلیظ اج وی وموجد ےہ ڑہیجی ڈنما د

اہی درالص اقمیم رصنعیہ اہیئ۔ ڑہیجا دراوڑاں ےت ڈنما ابقلئ دے اےھتی رنہ دے زامےن  دی اشندنیہ رکدی ےہ۔ ج ی ہ د ے وتں اہی لگ رتن دی ےہ یئپ
 اوانہں دی زابن وچ رل ایگ اہیئ۔ ںیم اینپ لگ دی اتدیئ یئل آفص اخن دی لگ ونں درہاان یئپ۔د

ڈنما ےت دراوڑی ربٹ دی وبیل ےہ ہن یہ آراییئ ربٹ انل قلعت ردھکی ےہ۔ اہی اودوں وی )ڑہاپ د د)ٹھج دی ٹھج ای    ں اجیلگن آھک ول( ہن اتں داجنپب
وادی وچ( وموجداہیئ دجوں ڈنما ےت دراوڑی وبنل واےل اےھتی آےئ۔ اہی اودوں وی وموجد اہیئ دجوں ودیی )رگ ودی زابن( وبنل ےت رکسنست د

وی وموج داہیئ دجوں رعب،افریس، ارگنزیی ےت اردو وبنل واےل اےھتی آےئ۔ اہی اودوں وی )آرایں دی زابن( نھکل واےل اےھتی آےئ۔ اہی اودوں 
ای ہ د ے وولں دان رپوان وہای )رپاقمیم وبیل ےن تہب ٹھگ ارث وبق ل دوموج داہیئ دجوں کش، ولہپی، ویانین، وبنل واےل اےھتی آےئ۔ سی ھی ا ں انل 

ت ( اسرایں وبایلں دا اوہی واہر ےہ۔ اظفلں دایں  13جک  اساھجنں اپروں اسی ونں ےسک اسلین ربٹ انل وجڑان ااک یہ طلغ ےہ۔ک 

 

اسرے وگای ڑہاپ وادی دی قی زابن ای درالص اجنپب دی قی لکش یس۔ ڑہاپ دی اج دی زابن اجیلگن وبیل وچ اوہ ڑہاپیئ رصنع اجنپب دے ابیق  
 یف دص کت( وموجد ےہ۔د90لہ ج ی ا ں وتں دکرھے زایدا)ہکلب 

اسلاینت دے تہب اسرے ایساینں اجنپب اےت آراییئ )ودیی، رکسنست( ارثات لی ھن  دی وکشش یتیک ےہ ےت اوانہں ونں ڑہیجی اسیھجن د  
ودیی ےت د زابانں ےن  ’اہی افلیظ اقمیم  داتیئپ  ال ےک’وتفٰی‘دے  ھی ا  

ی  دا  آیئ،اودہے ےت رکسنست  وچ(رظن  زابن ےت ودیی،رکسنست  )اقمیم  افلیظ 
وچ اجنپب دی درکسنست وتں یئل ا اہیئ۔ای ہ د ے  اانپیئ  وچ ردنہایں  درالص آرایں اجنپب  اہی افلیظ  ای ہ د ے ابلکل اٹل ےہ۔  ے‘دج ہک الص اعمالم 

ت ۔ اےسی زابن ونں ےل ےک اگنگ انمجےجپ۔رپورسیف یٹسج دے وحاےل انل تقفش ونتریرمزا وہراں ایھکل  (Justi)  درھیت ےت ہہب ےک رگ ودی قیلخت ک 
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دنر اؤن واےل آرای قن ی لی ا ں دی یتنگ اےھتی دے وسن ن کا ں وکولں ڑبی ٹھگ اہیئ۔ اوانہں انل زاناینں وی ٹھگ وہدنایں نس۔ اےھتی وادی دنسھ ا"ےہ یئپ
آرای د" دکہ ی د ا ےہ یئپ(Robert Caldwell) دراوڑی زابانں دے اک اعمل راربٹ اکڈولی۔''آےک اوانہں اےھتی دایں وکینس زاناینں انل وایہ کن نتے

ت )اہی ویدے اؤن وتں الہپ  ں اےھتی ونس واایلں دی یتنگ ڑبی زایدا اہیئ۔ آرای دی یتنگ اوانہں وتں ِِکت ٹھگ اہیئ۔ اوانہں الص وسن ن کا ں ونں حتف رضور ک 
وچ رچ چم ےئگ۔اوانہں وی رمکحان اک دوےج  اؤن واےل  ُ    ںیہن یئگ۔ وہیل وہیل الص وکینس ےت  اڑُج پ  ادنازاےت ایق س ےہ( رپ الص آابدی   دضحم 

دی رتی رواتی، رمس و رواج ےت زابن اانپیئ۔ رپا لص وکینس ےتہب نس۔ اسی رکےک آرایواں دی ذہتبی ذمبہ ےت زابن اےُت وی ولک زابن دا دآرای
الکیکیس رکسنست وااجن دے احلظ انل ودیاں دی زابن انل ڑبی ملد ی "ارث ایپ۔رکسنست دے اک وہر وڈے اعمل ڈارٹک اے۔ اے ڈکیمولن دا انہک ےہ۔

ارم )رصف ےت وحن( ڑبی وھک ےہ۔ رصف و وحن دایں یئک اج ہ ی ا ں وصراتں وج ودیاں دی زابن ادنر وموجد نیہ رکسنست ووچں ڈموھں یہ اغبئ دےہ رپرگ
ی امکر چ     یج دا وی ایخل ےہ یئپ۔ نیہ

ت  14"ودیاں دی زابن وچ یئک دراوڑی ظفل وموجد ںین"ڈارٹک سی ن ی

اوانہں دراوڑاں دی زابن دا اصح ےہ ڑہیجے ڑہاپ وادی دے وایس نس۔ رپ اہی وی تقیقح ےہ د نہ اہی دراوڑی افلیظ وھتکں آیئ۔ اظرہ ےہ اہی 
یئ۔اوہی دیئپ دراوڑی رصنع دے رےل وتں الہپں ڑہاپ وادی دی اقمیم زابن ےت ڈنما قن ی لی ا ں دی زابن ےت رنہ نہس ےت رمس و رواج د اوی ارث ےپ اکچ اہ

قن ی لی ا ں دی زابن ےت رنہ نہس ےت دوےج اپےس دراوڑی زابانں ےت رتی رواج دی اجنپب زابن، داج و’’واھج ےہ یئپ وقبل نیع اقحل رفدی وکیٹ، ی ڈنما 
  ۔انں واکچر اسھجن دی اہی وصرت ےہووسں، رمس و رواج ےت ذہتبی انل یگنچ وچیھک اسھجن ےہ۔ رایتشں ااگنں اساکں ادنر اجنپب ےت دراوڑی زاب

 اپ  ای آیپ ،  امام،  امیم، اامں،  امیئ ، ا  م   ی،  اتای،  اتیئ،  آ

 اھکن نیپ دے وحاےل انل ملد ے دلجے  ظفل۔

 ان، رویٹ، ڑکیھ، اہڈنیھ، ومیل، ڈنگیھ،رٹم، وکڑا، اٹھک، د

 وروتں دایں ویشاں دی اسھجن،د

 آری، رکڈنی، دنت، ڈور، اٹمچ، لیس، گپ، وگاٹ، ٹپ، لپچ، رتل، نگنک، وگا، ومیت، 

 ایشیپں دے انں دی اسھجن۔

ج ا ، ابک ڑیددالل، امگاتش
15۔د، مینم، امیل، ومیچ، ی ن ی 

 

 اقمیم ےجہل، ’اجیلگن‘ دی ڈنماری زابن انل افلیظ دی اسھجن۔ 

 مسج دے ااگنں دے انواں دی اسھجن۔د

 (ددہہی، ڈنمی ، ڈوای، )ڈوھیئ /رمک( ڈنک، رھُکی، )ریپ/رھک( اجگن، )گنج / تل( ومآرنا )اہمدنراد

  زویر /ےنہگ وریغہ دی اسھجن

 (ددنمرا،ھتن، انہگ، اکرج)کج لد

  وروتں دایں ویشاں وچ اسھجن

 
 ۔103  د102ء(، 1989،داپاتسکن اجنپب ادب وبرڈدالوہر: د)،دراںیہ اجنپب دی اترخی دادبدتقفش ونتری،درمزا د د14
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16ااگن، )ابلس/ایگن( اکیجن، )یجنگ( الاگین۔ )اگنہل( ُد اسھ، ریچا،اھکوڑے)ڑھکاواں( ابیگم، )یلغب( وتڑا، د

 

 اجونراں دے وحاےل انل یظفل اسھجند

 (داھچب/یھچب، )واھچ،ویھچ( ابڑا، )وڑیاھ( ڈنیماھ، ڈل، )دل

  یظفل اسھجنجک  وہرویشاں وچ 

لہ ا ( اہڈنا،)اہڈنی( الست، ڈنبا،اچوٹ، )اچیٹ( ینپچ، دنیپا، اٹمچ، اچریگن ا )ریگنچ( اگرگا )رگگ ( ڈاال، رکااہ، راھچ، )رھچ( داباھٹ  )ی ھی ھ( یٹھب )ی ھی ھی( وچالاہ، )چ ُ
ی( ڈاگن، ڈااہگن )ڈاھاگن( بمسد گہ 

، )مس( وساٹ، ڈڈنا ، ملب، رباھچ، ڈاھل، یہب )اھکہت /یہب رچپ، ومرگنا، اسربا، )لبس( ڑسیھ، )رٹیسیھ( آرا، اناگین، )وی ہ ی 
( اوگرت،  داالن، اھپکٹ،  داھڑا،دڑھ،وبینہ، اھگین، )وکوھل، / یچک اھگین( اکول، )وکوھل( رپچی، )رھچی( وھجڑپی۔)وھچڑپنی( ڈنموا،  تڑ  / اھکہت(  اگی ی

تڑ  ا(  17اگی ی

 

اردو د  )ای ہ د ی لیصفت نیع اقحل رفدی وکیٹ دی اتک ب  افلیظ دی اہی اسھجن ایحیت رھب دایں ولڑاں وھتڑاں ےت دوایجں ویشاں وچ وموجد اے۔ 
 (زابن یک قی اترخی وچ دیھکی اجسکد ی اے

 زابندےطخ دی وموجدہ 

ایواں دی درھیت دی تبسن انل رایھک ایگ اے۔ اسی وتں الہکدنی اے۔ ای ہ د اہی انں اجنپں در د"اجنپب"ال وچ وبیل اجن وایل زابن دہطخ اسویہ 
ای ہ د ا وجاب اڈیا وساھک ںیہن۔ اںیس اہی ہہک ےنکس اہں ہک قی زامےن وچ اسی درھیت دا وج انں یس اووہ اوھتیں ای ہ د ا ہیک انں یس؟  دی زابن دا انں د دالہپں 

اے۔اربکی ےمس وتں اسی ےطخ ونں اجنپب ک    اجن اگل۔ زابن اجنپب دسان گل  وہوے اگ۔ ایسی یئل ہک زابن ہشیمہ اےنپ ےطخ ےت العےق انل اچہپین اجدنی
دیئپ۔

ء وچ دجوں اسی ےطخ وچ رمدم امشری وہیئ ےت اوھتیں دی لک آابدی اچر ھکل یبھچ زہار دے گل گھب یس ج ی ہ د ے ووچں اجنپب وبنل د1881
دج ہک دوایجں زابانں وبنل واایلں دی لک دعتاد دو زہار د دیف دص نب دا ےہد99 ددصیف د52لک آابدی داد دیس ڑہیجیودھ د دواایلں دی یتنگ اچر ھکل وچوی زہار وتں

د18۔ےلھت دیھکی اج سکد ی اےگل گھب یس۔ ج ی ہ د ی لیصفت  دےد
دلیصحت وار د:ء1881زابن اطمبقب رمدم امشری

 علضد لک آابدیددزابن

4,26,529 

 لیصحت رمگٹنمید

د94,127
 لیصحت وگریگہد

د99200
 وپلردلیصحت دپید

د154,590
 لیصحت اپنتپک

د78612
د190د365د66د485د1,046د)دنہواتسین)اُردود1

د100د314د11د17د442دابڑگید   2.

 78,307 153,725 99,083 93,361 4,24,476 اجنپبد   3.

 
 ۔117ء(، د1971اورٹنی رشلبپز،د د)الوہر: د،داردو زابن یک قی اترخی د،دنیع اقحل رفدی وکیٹ د16

د۔د106،داردو زابن یک قی اترخی د،دنیع اقحل رفدی وکیٹ د17
 .Gazetteer of the Montgomary District (1883-84), (Lahore: Sang-e-Meel Publisher, 1990), 82 د18
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د   4.
 __ 98 19 02 119 ج  

 23 69 2 183 277 تشپد   5.

 __ 5 __ __ 5داہپڑی   6.

 9 1 15 10 35 ریمشکی   7.

 41 1 2 1 45 دنسیھ   8.

 1 2 1 2 6  افریس   9.

 __ 11 __ 56 67 ارگنزیید  10.

اوس وےلی اواکڑہ دی اجبےئ وگریگا لیصحت اہیئ،  ۔ء وچ اسویہال علض اوس العےق ےت لمتشم اہ ڑہیجا اج اسویہال ڈوژین وچ اشلم ےہ1881 
 لیصحت وکیئ ںیہن اہیئد اےجن اچیچ وینط اسویہال دا اصح اہیئ ورھکی

اینپ اتکب د  اڈنای"ای ہ د ے دعب زابن دے امرہ اجرج رگیئنس ےن  ادےھ  د"وگنلکٹس رسوے آف  اوےنہ  دات۔  اک وناں وشاش ڑھکا رک  وچ 
یئل اامعتسل وہدنا د داجنپب وچ’رغمب)ینعی ےھتج وسرج دنہلا اے( د'دنہلا'دا انں دات۔ د د'دنہلا'ےت ادےھ اجنپب دی زابن ونں د د'اجنپب'اجنپب دی زابن ونں د

رجگات، د یئل  رکن  اظرہ  اہی رفتقی  اوےنہ  دات۔  وڈن  وچ  جصی ا ں  ونں رشمیق ےت رغمب  زابن  دی  اجرج رگرئینس ےن اجنپب  انل  وحاےل  اسی  اے۔ 
 19انب دات۔د 'ادنہل'وگرجاوناال، وخیش وپرہ ےت اسویہال دے واکچروں ریکل امر ےک ادےھ اجنپب دی زابن ونں اجنپب ےت ابیق ادےھ دی زابن ونں 

یف 53.55یف دص ولاکں دی زابن اجنپب ےت ابیق د42.97ء دی رمدم امشری وہیئ ےت اسویہال وچ د1931اسی ویھتری دی روینش وچ دجوں د 
دی د ددعتاد دے ٹھگ وہننب دی ےہ. اجنپب وبنل واایلں دی ددصیفد د96.52رقار اپیئ۔ دوانں ونں رال ےک اہی دعتاد لک آابدی داد د"دنہلا"دص دی زابن د

ں وچں ولک اےھتی آ ےک نس انہیجں اپروں دنہواتسن دے )اجنپوبں ابرہےل(یئک العایق د'آابد اکری امیکسں'ارگنزی وکحتم وولں اجری ایتیکں دوڈی واہج
لعی ا ں وچ وڈن ےک ونںی اڈی رٹسنمنشی 36اک آابد اکری ارگنزیاں دے اجنپب ےت لم امرن رگموں وہیئ دجوں اجنپب رھب ونں د ۔آابد وہےئ دے رپسد دض 

ت  ےت دویج واری دجوں د اسکانں د دوچ رہن ابری دوآب ڈکیھ یئگ ےت اودہے اپروں رہنی وہساتلں ودایھں ےت دنہواتسن دے یئک العایقں وچںد1913ک 
ت  ایگ  وچ دوایجں داتں وی وپرے علض د۔اسی آابد اکری اپروں دوایجں زابانں وبنل واےل جک  ولک اسویہال دی آابدی دا اصح نب ےئگ د۔دونں اےھتی آابد ک 

 زابانں وبنل واایلں دی لک دعتاداسڈےھ نت یف دص دے گل گھب یس۔د

ایتن زہارےت 1931  واےل اچر ھکل  ج ی ہ د ے ووچں اجنپب وبنل  آابدی رقتًابی دس ھکل یس۔  ء دی رمدم امشری اطمقب علض اسویہال دی لک 
 زہار دے رقبی نس۔ ےت دوایجں زابانن وب

ت نل واےل اسڈےھ وچیتن زہار نس۔ ولیک ذمیبہ رفتقی دے ابووجد اجنپب ای ذہلا ددنہلی وبنل واےل جنپ ھکل پ   
 وبدلے نس۔

 
 .Gazetteer of the Montgomary District (1933), (Lahore: Govt. Press, 1933), 90 د19
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دے دعب وڈے امیپےن ےت آابد اکری وہیئ۔ اجنپب دے رشمیق  اءاپروں وہیئ ہک رہنی اظنم دے ارج رگرئینس ونں اہی طلغ یمہف درالص اسی 
لعی ا ں و وچں وڈی دعتاد وچ ولک اےھتی آابد وہےئ۔ اقمیم ولد اکں ےت آابداکراں دے بل و ےجہل ےت وبنل ڈگنھ وچ العاقیئ تبسن اپروں ومعمیل رفق دض 

 (یس۔ )ڑہیجا افالص ودنھ انل رہ زابن وچ ےپ اجدنا اے

اطمقب علض دی لک د دء دی رمدم امشری وچ اسی العےق وچ وبایلں اجن واایلں زابانں ابرے ڑہیجے ادعاد و امشر اسےنم آےئ اوانہں1998 
زہار ےت دس زہار ابیق زابانں وبنل واےل د د26ااھٹراں ھکل رتاتیل زہار آابدی ووچں ااھٹراں ھکل تس زہار اجنپب وبنل واےل ںین۔ اُردو وبنل واےل وکیئ د

د20۔ داے یئگےلھت دیت  ںین۔ علض وچ وبایلں اجن واایلں زابن دی لیصفت 
ددرگی درسایکیئدولبیچدتشپددنسیھداجنپبداردود       لک  آابدید

د438د1,489د568د6,485د472د18,07,659د26083 18,43,194ویہالداسعلض 

د213د580د276د987د177د2,85,611د14,146 301980 رہشی آابدید

د225د909د292د5,498د295د15,22,048د11,937 1541204 دیہی  

4,48 274 10,34,728 16,976د1057837لیصحت اسویہال 

8 

324 802 243 

 213 507 265 764 141 2,14,531 12,848د229269رہشی

3,72 133 8,20,197 4,130د828568دیہی 

4 

59 295 30 

 195 687 244 1997 198 772931 9105د785357   لیصحت اچیچوینط 

 --- 73 11 223 36 71080 1298د72721رہشی 

 195 614 233 1774 162 701851 7807د712636دیہی 

وی اجنپب یہ ک    اجدنا دء کیت رسایکیئ انں دی وکیئ زابن ںیہن یس، ینعی اوس وےلی کت رسایکیئ ونں د1981اک لگ دایھن دنی وایل ےہ یئپ د  
ای ہ د ے اتنجئ د دء وچ رمدم امشری رکوایئ یئگد2017ء دی رمدم امشری وےلی امدری زابانں وچ رسایکیئ وی اشلم یتیک یئگ ےہ.اھبوںی د1998اہں رپ د د۔ داہیئ رپ 

اہی لگ وی وگہ وگرچی ےہ یئپ رمدم امشری رہ دس ورےہ وھچپں وہان یھتم د د۔ی ہ د ے ےت یئک ارتعاض کن نتے ےئگ نیہاسےنم ںیہن ل   ے ےئگ اسی یئل یئپ ا
ء اوھٹںی رمدم امشری دا اسل ےہ.رپ 2021وہیئ اوس اسحب انل د دء وچد51رمدم امشری د دول اخص دایھن ںیہن دات ایگ، یلہپ دیئگ ےہ رپ اسڈے اےھتی اسی

ای ہ ی ا ں ووچں ویھچںی کت دی وصرت احل اسےنم داسی یئل نہ د د۔دی لیصفت اےج کت اسےنم ںیہن آیئ دنہ کت رصف ھچ رمدم امشرایں وہایئں نیہ. 
 ۔دوچ ارثکتی دی زابن اجنپب ےہنہ کت وہن واایلں رمدم امشرایں وچ اسویہال علض)ہکلب نہ اسویہال ڈوژین( ۔ںیہن آ یکس

 اقمیم ےجہلد 

 
 .District of the Montgomary Report PBS Islamabad, (Islamabad: Govt of Pakistan 1999), 81 د20
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اسویہال علض دی ارثکتی اجنپب وبدلی ےہ۔ یلہپ واری رگرئینس ےن علض دی زابن ونں اجنپب ےت دنہلی وچ وڈنای۔ اودہے اطمقب اجنپب دا  
ج ا  ےہ ےت اجنپب اودہے زندکی رشمیق اجنپب ووچں آ لہ  دا  ج ا درالص اوھتیں دایں قی وقامں  لہ  ےک آابد وہن واایلں دا ہجہل ےہ۔ ڑہیجے اوینںی د ددنہلی 

  دے د1947دصی دے اریخی دو رشعایں ےت ووہیںی دصی دے دوےج داہےک رہنی اظنم دے رشوع وہن ےت آےک آابد وہےئ۔ د
ء وچ اپاتسکن ب  

لعی ا ں اسویہال ےت اللئ وپر )لصیف آابد تے ض  ت  ایگ۔ اجن دنہلی دے العےق ددعب دوآےب ےت امےھج دے العایقں دے اسکانں ونں ونںی آابد کن ن ( وچ آابد ک 
فلتخم دوچ امیھج ےت دواب وبیل وبنل واےل آ ےک آابد وہےئ۔اوہیای اج اسویہال دے نت وڈے ےجہل ںین۔آابد اکری امیکسں ےت ایقم اپاتسکن دے دعب 

 وہراں اینپ اتکب وچ اجن یچھک ےہ۔دالعایقں وچں آ ےک اےھتی آابد وہن واےل ولاکں اپروں وعام دے ےجہل دی اک وصتری املس وکرسلی 

لہ ج ی ا ں وچ اجیلگن )دنہلی اجنپب( وبدلے نس۔ دو اک رھگ آابد اکراں دے، اوانہں دی اینپ وبیل یس۔ دنسوھ رجگا یت ےجہل دوکرسل ڈنپدے ولک ووھکوھک 
اُ ردو سن ی کی گ نس۔ ریمے ااتسد میکح دوچ اجنپب وبدلے نس۔ رپارمئی وکسل دے ڈیہ امرٹس اقیض رعیف ادلنی علض ڑگاگوناں دے رنہ واےل ےت 

لہ ج ا  یس۔ اسڈا آابیئ علض ایسوکلٹ یس دا اانپ  وادل داجن دمحم ومعض الیچ علض وکاہٹ دے رنہ واےل اھٹپن نس ےت ااغفین ےجہل وچ وبدلے، وبمکواں  ۔ 
اُردو اصبح دا نپچب رسوگداھ زگرای یس۔ اوہ رسوگدےھ دے ےجہل وچ اجنپب وبدلے۔ ریمے نپچب دے رقیبی دواتس ں ووچں اقیض ااہظر ادلنی 

نس ےت وصخمص ےجہل وچ دوبدلا۔ یشنم اخدم دا وھچاٹ اھبیئ رقیف ج ہ لمی وبدلا۔ ربمن دار راہج اشونہاز دا رتپ لیلخ دنہلی وبیل وبدلا۔ اہلل دہت ےت اصدق وبمکہ د
ں ووچں دمحم نیسح ےت اصرب دا ورھکا لہ ج ا  یس۔ وکسل وچ انشیٹس اجنپب وبدلے۔ دوتامیکش دا اانپ لہ ج ا  یس۔ دبرو وحیلی دے ےجہل وچ لگ ابت رکدا۔ اینسراید

انل رہ ےجہل وچ لگ دامرٹس دا رتپ دیعس رہشی ادناز دی اجنپب وبدلا۔ رھگ وچ ایسوکلیٹ ےجہل دا ارث یس۔ اسرے دواتسں دی وٹیل دا لہ ج ا  رل لم ایگ۔ اک دوےج د
 21راں وایل اجنپب ےت اُردو دے ظفل رل لم ےئگ نس۔دابت رک ل   ے نس۔ اجن اوانہں دے ےجہل وچ اجیلگن، آابد اک

  اتنجئد

ج ا  رایل ایلم وہ ایگ۔ اجن ومجم یع وطر داہی رصف ڈنپوکرسل دا ای اشقن ںیہن وپرے علض وچ اھتں اھتں فلتخم لہ ج ی ا ں دے ولک ےھٹک وہن انل ھبس دا لہ 
ج ا  لہ  اجیلگن، دو آب ےت امیھج اغبل نیہ۔ھبس وتں وڈی یتنگ وللک آابدی ےت لمتشم ےہ۔ انہیجں وچ قی السنں دے ولاکں دی ارثکتی ےہ د دےت اقمیم 

اودہا راہ ڈنک واایلں دے آ وگ نس. اوانہں دی ابایقت اج وی اےھتی وموجد نیہ۔رہشاں وتں ٹہ د ملھی ےت اکایھٹ دنکسر دے ےلمح وےلی  ےک دیہی دویجںی 
ج ا  ےہ سج وچ ڑہاپ وادی دی زابن دے واحض ارثات اج والعایق ی ےہ. اہی اوہ یہ لہ 

ت ج ا  وبنل واایلں دی دعتاد ی ُہ ی د۔ی وموجد نیہں وچ اجنپب وبیل دا اجیلگن لہ 

 
د.142ء(،د1995،دارمقل ارٹن رپازئز)الوہر: د،دیھچنپ د،املس وکرسلی د21
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