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 د س ېف الرحامن سلمي په شاعرۍ کښې پښ تونول 

The colours of Pashtoon wali in the poetry of Saif ur Rahman Saleem 

1Dr. Nasrullah khan 

2Dr. Abaseen Yousafzai 

Abstract 

Pashtoonwali is the code of life of Pashtoon. No one is considered without practicing Pashtoonwali. 

The colors of Pashtoonwali is also the subject of Paashtoon poets. One of them is Saif ur Rahman 

Saleem who is known for the progressive thoughts in Pashto literature but has the Pashtoon blood 

that’s color is also a shining part of his poetry. We are going to discuss the color of  Pashtoonwali 

in the poetry of Saleem. 

Keywords: Pashtoon, Pashtoonwali, Code of life, Progressive thoughts,Pashto poetry, Pashtoon 

blooded. 

ء کښې د جالل شاه پۀ کور کښې د داودزو پۀ ۱۹۲۹يؤ منائينده شاعر دے چې پۀ اکل    س ېف الرحامن سلمي د پښ تو جديد دور 

لکي کښې پېدا شوے ؤ. هغۀ د ژوند پۀ هر اړخ پۀ زړۀ پورې شاعري کړې ده ولې پۀ بنيادي توګه سوچه پښ تون ؤ نو پۀ شاعرۍ  

ن اولس د ژبېې نوم دے نو لۀ بل خوا د پت کښې ئې د پښ تونولۍ عنرص ډېر زايت ترسرتګو کېږي. پښ تو کۀ لۀ يوې خوا د پښ تو

او غېرت، ښ ېګړې او ښۀ خوي، تُورې او مړانې، ننګ، وفا او حيا نوم مه دے. پښ تو، پښتنواهل او پښ تونول دا ټولې لکمې پۀ يوه  

  مطلب داللت کوي.

 س يد رسول رسا لييک:  

لکمه ذومعين ده. پښ تو پښ تانۀ خپلې ژبېې ته وايئ او پښ تو پښ ت انۀ خپل ميل سريت ته وايئ. د ُدنيا پۀ هيڅ قوم کښې " د پښ تو 

ميل ژبه د ميل سريت پۀ معين کښې نۀ اس تعاملېږي او دا امتيازي خصوصيت رصف د پښ تو پۀ لکمه کښې دے. يعنې فاريس دان  

ۀ وايئ چې ات کښې  دا نۀ وايئ چې ات کښې فاريس ش ته اي نش ته، اي عرب دا نۀ وايئ چې ات کښې عريب ش ته اي نش ته اي انګرېز دا ن

 .iانګريزي ش ته اي نش ته خو رصف پښ تانۀ دا وايئ ات کښې پښ تو ش ته اي نش ته ـ" 

پت پالل، ننواتې منل، پناه ورکول، پۀ ژبه او قول لکک ودرېدل، د انموس ساتنه، د مرشانو عزت، د ښځو درانوے، د غريب او  

کښې نغښ تے شوې دي. دغه ټول خويونه د سلمي پۀ خشصيت او   ګاونډي مرس ته وغېره داسې خويونه دي چې دا ټول پۀپښتنونولۍ

 شاعرۍ کښې موجود دي. 

 لکه چې خپهل پښ تونول پۀ ډاګه کوي. 
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مي امزرے  کښې  رمو  پۀ  مغلو   د 

 

مي   مسکني  مه  نه  پيشو  د  ته   پښتنو 

 

تيږه بربه  خېرب  د  وال  خست   پۀ 

 

مي همني  نه  رېښمو  د  پوس توال   پۀ 

 

څۀ   پرۍ!  جل  راوي  انزېږي د   ابندې 

 

مي آ ابسني  د  شهزاده  پخپهل     iiزۀ 

 

 او بيا پۀ خپهل پښ تونولۍ خفر کوي چې: 

مي  پښ تون  چې  ځکه  دا  او  وامئ،  څۀ  چې  مي  زۀ  خو   دا 

 

دے.  انقالب  مې  قدم  هر  ده،  زلزهل  مې  ساه   "  iiiهره 

 

پښ تونول د پښتنو د ژوند تېرولو فلسفه، ضابطه او ائني دے چې د پښ تون قوم رسه لۀ ازهل راغلے دے. د پښتنو ژبه پښ تو نۀ  

 يوازې د ژبېې نوم دے بلکې د پښتنو ميل سريت مه دے. 

کښې د خپل   سلمي پۀ پښتنه خاوره او پښ تون اولس مئني ؤ. تل ئې پۀ خپل قوم او خاوره وايړ کړے دے د هغۀ پۀ شاعرۍ 

عرص د س يايس او ساميج حاالتو ترجامين شوې ده هغۀ خپهل س يايس نظريه پۀ داسې اديب او زړۀ راښکونيک انداز کښې اولس ته  

وړاندې کړې ده چې د اورېدونيک او لوس تونيک اودۀ جذابت  او احساسات راپاروي. ادب خو هسې مه د ژوند شارح او ترجامن  

 يوسفزے لييک  ګڼلے يش د ادب پۀ حقهل حسر

" مونږ چې هر لکه ادب لولو نو د ګېر چاپېره نه د دغه وخت د پاره لرې ډېر لرې اوځو او پۀ مغ کښې د خوحشالۍ س ندرې پۀ  

خزان کښې د پرسل نندارې. پۀ مونږ کښې د ژوندي اوس ېدلو او د ژوند نه د خوند اخس تلو يوه نوې جذبه راپاروي او زمونږه  

غنو ش پولونو نه ډک دے. يؤ رنګينه او خوند انکه څزي اوګڼو. ژوند بيا بيګار نۀ وي بلکې د تېرولو او   ژوند چې ډېر ګټني او د

  ivخوند اخس تلوڅزي يش ـ" 

  

د سلمي شاعري مه د لوس تونکو اي اورېدونکو جذابتو هل حرارت ورکوي د هغوي پام د معارشې اصالح پلؤ ګرزوي او لوس تونيک اي 

يکوي. سلمي د خپل وطن پۀ هر څزي مئني دے. پښتنو چې چرته مه ګټه کړې ده سلمي پرې خفر کړے اورېدونيک د ځان رسه رش 
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 دے لکه چې پۀ دې قطعه کښې يوې اترخيي واقعې ته اشاره کوي او خپل ننګ، غېرت او پت س تايئ: 

رپېږي  ټول  وېرې  لۀ  نو  ويين  مې   چې 

 

مي  زلزهل  کړو  زلزل  پۀ  مې  مغل   هر 

 

خزا غېرتونو  د  پښ تون  ميد   نه 

 

مي  اتتره  زۀ  ما  وپېژئن    v.۳۶خلقه 

  

سلمي يؤ جدت پس ند او حساسه شاعر ؤ هغۀ د خپلې شاعرۍ پۀ ذريعه د خپل اولس ترجامين کړې ده. شاعران پۀ خپهل شاعرۍ   

درس و   د معارشې پۀ رځنونو پۀ قسام قسم طريقو  ټکونه کوي او اولس ته ئې پۀ ډاګه کوي، ځکه خو اکرثه پوهه عاملانو د خپل

 تدريس د پاره د شعرونو نه ښۀ اکر اخس تے دے

" بنيادي طور پر شاعري ہمںي وہي کچھ بتايت ےہ جو غور و فکر کرےن واےل اور مشاہدہ و جتربہ ےس گزرےن واےل انسان پےلہ   

م پےلہ ےس نہںي جاےتن.  ہي ےس جاےتن ہںي ـ البتہ يہ رضوري ےہ کہ جو عمل ہمںي ملتا ےہ وہ ان مثالوں ےک ذريعے ملتا ےہ جنہںي ہ

 viقاري کو مرست يوں مليت ےہ کہ وہ عام انساين فطرت ےک تقاضوں کو جنہںي وہ پےلہ ےس جانتا ےہ، ش ناخت کر ليتا ےہ." 

سلمي مه د خپلو خياالتو خورونې هل د شعر قويم ژبه پاکر کړې ده. هغۀ پۀ هر وخت کښې د خپل پښ تون قام الر ښودنه کړې  

 ده. پښ تون قام او پښتنه س ميه چې د کومو حاالتو رس مخ وه دغه حاالت ئې د شعر پۀ تورزنه ژبه وړاندې کړي دي لکه چې وايئ  

ملګرو  پښتنو  دے  ګواه   اترخي 

  

څو نش ته چې  پښ توخنوا  د  خواه  خېر    viiک 

 

 او بيا د مغل اصطالح هل رواج ورکوي چې: 

ده  همينه  کۀ  شګلنه  کۀ  دے  غر  کۀ  ده   مسه 

 

ده  مينه  رسه  حسن  مړه  مې  وطن  د   خاورې 

 

کېږي  نۀ  ول  ورور  پښ تون  د  مغهل  رسه   ات 

 

ده  مينه  کښې  زړۀ  پۀ  پښ تون  د  کرکه  کښې  زړۀ  پۀ   viiiس تا 
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 وايئ. پۀ بل شعر کښې داسې 

نش ته  وعده  پۀ  مغل  د  مې  ابور   هېڅ 

 

دے  فرېباکر  درغهل  او  غرضه   خود 

 

 ولې بل طرف ته د پښ تون مه دا حال ؤ چې: 

کړو  رهرب  زما  اورنګ  د  ئې  زاد   خانه 

 

مغلو پۀ  نن  خرڅوي  مې    ixيوسفزے 

 

اخيل ځکه خو د يښ تون   پښ تون تل د بل پۀ اوګۀ ټوپک ږدي. د خپل مس تقبل هيڅ فکر نۀ کوي. د خپل مايض نه هډو س بق نۀ

 قافهل خپل مزنل ته نۀ يش رس ېدےل.سلمي ئې څومره ښُُکے مثال وړاندې کوي چې:

دے غوايۀ  ارهټ  د  ده  څۀ  قافهل  پښتنو   د 

 

ريس چرته  به  دا  چورل  دائره  يوه  پۀ    xچې 

 

خپل روڼ مس تقبل لپاره ئې د کۀ يؤ پلؤ پښتنو کښې د عمل او پوهې مکے دے  نو بل اړخ ته حاکامن مه څۀ فرېښ تې نۀ دي. د 

 پښتنو پۀ ژوند اور پورې کړے دے او د ان اههل فېصلو لۀ وجې پرې نوې نوې جتريب کوي سلمي وايئ: 

مي  ولقه  پۀ  طبيبانو  اههل  ان   د 

 

مي  جتربه  نوې  پاره  د  طبيب   هر 

 

کېږي تشخيص  نوے  نوے  مې  ورځ   هره 

 

مي اخته  رځن  نوي  نوي  پۀ  ورځ   هره 

 

صدمې،   دياندېښ نې،  ډېر  څۀ  هر   مغونه 

 

مي  پوره  دے  فضل  خدائې  د  زۀ  کور  خپل     xiپۀ 
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سلمي د پښتنو پۀ مغ مغجن شاعر ؤ. هر پښ تون پۀ خپهل لُور، مور او خور خفه کېږي.سلمي مه د پښتنو پېغلو د سرت ملګرے ؤ.  

 هغۀ نۀ غوښ تهل چې پښتنه پېغهل دې بېې حيا يش لکه چې وايي: 

پور کښې  حمفل  پۀ  مغلو  د  مې  کتلنن  نۀ   ته 

 

شوه  چورلکونو  پۀ  پښتنه  خمکښې  پۀ  ئې  چې    xiiنن 

 

نن س با چې پښ تون اولس د کومو س تونزو رسه مخ  دے پۀ هاغه وخت کښې مه پښ تون د دې نه زايت پۀ تُکيف او کړاو  

کښې ؤ. پۀ دې قسمه حاالتو کښې د هاغه وخت او د دې وخت حکومت يوازې ګرم نۀ دے بلکې پښ تون مه پۀ کښې شامل 

دے. کۀ پۀ هاغه وخت کښې پښ تون د خپل ورور عزيز کور لوټ کړے ؤ. د خپل ورور عزيز پۀ رس ئې روپېۍ اخس تلې وې نو  

نن مه دغه سلسهل جاري ده. ُدمشن چرته مه پښ تون نېغ پۀ نېغه زېر کړے نۀ دے، بلکې پښ تون تل د خپلو د السه ماتې خوړلې 

 ده  سلمي وايئ: 

ن څۀ  نۀ  ده،  مس ئهل  نوې  څۀ  دےنۀ  انکشاف   وے 

 

دے  ارشاف  ولې  پښ تون  چې  دے،  ذليل  ولې  پښ تون   چې 

 

وشوه کښې  پۀ  خو  جوړه  س تا  صاحبه  کوې  څه  ئې   تۀ 

 

دے غالف  قرب  بل  د  کۀ  دے،  کفن  ُمرده  يؤ  د   کۀ 

 

ورکړو ورهل  ئې  س ند  دا  شوه،  صفا  اوس  خربه   دا 

 

دے  معاف  کوي  څۀ  چې  دے  دے،  وال  لکي  ئې  کوټوال   چې 

 

دي  غلط  وامي  څۀ  چې  دے زۀ  ګناه  کووم  څۀ  چې  زۀ   ، 

 

دے انصاف  کوي  څۀ  چې  دے  دے،  قانون  وايئ  څۀ  چې   دے 

 

ووم ډاډه  پرې  چې  هغۀ  مه  وه،  پُش يت  مې  چې  هغۀ   مه 

 

دے  خالف  وس  مې  هغۀ  مه  شو،  پره  پۀ  ئې  هغۀ   xiiiمه  

 



 

International Journal Of Pukhtunkhwa | Volume 4 | Issue I | July-December 2020 

Website: https://pukhtunkhwajournal.org 

Email: info@pukhtunkhwajournal.org 

50 

 او دغه مضمون پۀ بل شعر کښې داسې بيانوي.

ته  س پېي   بل  د  خپلو  ميه   پرزوےل 

 

نۀ   مې  ته الس  غرګي  نۀ  ته  لرګي   پرېږدي 

 

شو غالب  ابندې  سړيتوب  ئې   تکرب 

 

ته   سړي  ګوري  نۀ  سرتګه  پۀ  سړي    xivد 

 

رس   کۀ د خاورې او قام د پاره  رسه پښ تون بلها خامۍ مه لري.  پۀ پښ تون قام کښې بلها خوبېۍ رامجع شوي دي ولې د دغه خوبو 

 سلمي وايئ: قرابنوي نو مه د خاورې او قام رسه درغيل مه کوي لکه چې 

وے  ټينګ  رارسه  پړۀ  پۀ  نن  ولې  به   غېر 

 

دے کومک  ورور  د  زما  ئې  مرس ته  پۀ   خو 

 

شې ورګزار  ته  کويه  بيا  چې  نۀ   هسې 

 

دے   شک  زما  خانه  يوسف  وروڼو  پۀ   xvس تا 

 

  پښ تون تل پۀ خپهل خاوره او قوم ننګ کړے دے کۀ د ډز اعالن شوے دے نو پښ تون لۀ ټولو وړومبے د جنګ مېدان ته ځان

 رسوےل دے سلمي مه د خپلې خاورې پۀ ننګ ُدمشن پسې روانېږي چې:  

يش تر  اتريک  دې  مس تقبل  چې  نۀ   هسې 

 

ته  مايض  اړوه  را  مخ  لکه   لکه 

 

دے  روان  پسې  غلمي  ننګ  پۀ  وطن   د 

 

ته   داودزي  خدايه  لويه  ورکړې     xviبرے 

 

 او بل شعر کښې وايي

شه  ځار  ترې  نو  کېږي  وينه  پۀ  زما   کۀ 



 

International Journal Of Pukhtunkhwa | Volume 4 | Issue I | July-December 2020 

Website: https://pukhtunkhwajournal.org 

Email: info@pukhtunkhwajournal.org 

51 

 

يش   خندا  پۀ  دې  مچن  دې  د  لکۍ    xviiخو 

    

 سلمي د خپلې خاورې رسه مينه داسې ښاکره کوي.  

يش  تريؤ  ته  را  ولې  دې  تندے  راوي   د 

 

مي  رسدرايب  او  شامل  پۀ  زۀ  مئني   چې 

 

کړي خوفزده  مې  حريفان  چې  ويه   ما 

 

مي   انتخاب  ښُُکے  ئې  هل   xviiiس متونو 

 

وايړ کړے دے. ننګ او غېرت د پښ تون قوم د خپل وطن، انموس او ژبېې د حفاظت  سلمي تل پۀ خپهل پښ تونولۍ او پښ تو ژبه 

 نوم دے.غېر قومونو تل د نورو ژبو ته پۀ دې وجه نقصان ورکړے دے چې د هغوي ثقافت تبا يش. بدراحلکمي لييک چې

 زابن يک برتري ےک واسطے  " دورسي اقوام خصوصاً مغريب قومںي اپين قوم کو فائدہ پہنچاےن ےک ےيل دورسي اقوام اور اپين

دورسے زابنون اک پامال کران قوم پرس يت اور وطن دوس يت مسھجتے ہںي مگر افغان قوم پرس يت رواداري پر مبين ےہ.اپين قوم کو  

دورسي تريق ايفتہ قوموں ےک برابر الےن، کيس کو اےنپ جائزحقوق پر قبضہ کرےن ےس روکنے اور تہزيب ےک دائرے مںي رےتہ ہوئے  

عزت و وقارمںي اضافہ کرےن يک خاطر دورسي اقوام ےک ساتھ مثبت مقابلہ کرےن کو ننگ و غريت اور س يال اک انم دےتن ہںي   اپين

   ۱۵،۱۶...صxixـ"

سلمي ته د مورنۍ ژبېې قدروقميت معلوم ؤ. د کوم قوم ژبه چې ورکه يش هغه قوم مه ورکېږي. سلمي پۀ خپهل قويم ژبه مئني دے   

 وايئ چې:  

په   واشخهل ما  اوبو  پۀ  شامل  د  کښې   داودزو 

  

ده  رشينه   مه  نه  فارسۍ  د  مې  پښ تو   اوګورئ 

 

دے  نش ته  وس  مئني  پښ تو  د  وايئ  دا  چې  دي   څوک 

 

ده   مينه  زما  دے،  ځان  زما  دے،  زړۀ  زما  مي،   xxزۀ 

 

 او بيا پۀ خپل قوميت او پښ تونولۍ کښې تر دې حده رس ېدےل ؤ چې
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مکتب   پۀ  دے  عرب  اس تاذ  جومات  دےد  وال  دهيل   کښې 

 

کړئ  پېدا  راهل  پښ تون  خو  کړئ  پېدا  راهل  اس تاذ   يؤ 

  

 سلمي کۀ هر څو د پښ تون مغ ژړوےل دے ولې بيا مه ډاډۀ دے چې:

کړي تېر  څوک  ئې  به  روغ  چې  کووم  نۀ   ګامن 

 

کښې   پښ تون  پۀ  دے  ش ته  دومره  زيګواےل   xxiال 

 

دوست،تورزن، غېريت، ننګياےل، پوخ دوست او پوخ ُدمشن دے نو دومره د اسالم  پښ تانۀ چې څومره پۀ اسالم مئني دي. مېلمه 

نه لرې مه دي. پۀ حقيقت کښې د عمل پۀ رڼا نۀ دي منور شوي.پښ تون جاهل دے. ضدي دے، حسد ګر دے، چغيل خور  

 دے، رشوت خور دے. س يد رسول رسا د  پښتنو پۀ حقهل وايئ 

ز ولۍ کښې الندې راتلل نۀ خوښوي. د ورور تربور رسه س يال کوي کۀ پۀ هر قميت  " پښ تون د رمسو رواج پابند دے. پۀ عزي

وي....د پښ تون مزهب خوښ دے خو مال جوړېدل ورته عار ښاکري.... پښ تون ساده او صاف ګو دے خو حق ګو نۀ دے. پۀ 

 "xxiiخوړلو ته مه تيار يش ـ پره جنبه او دوس تۍ ُدښمنۍ کښې مهېشه د انحقې ګوايه او شاهدي کوي او پۀ دروغو قسمونو 

  

پۀ کوم وخت کښې چې سلمي ژوند کولو هغه وخت پۀ پښ تون اولس يؤ داسې جابر او اس تحصال قوت مسلط ؤ چې خالےص  

ترې ګران اکر ؤ. نو هغۀ د قويم احساساتو او مظلومې طبقې پۀ مرس ته کښې د شعر ژبه پاکر کړې ده. خو بل اړخ ته پښ تانۀ مه 

 رۍ او تربګنۍ پسې لېواهل وو.سلمي ئې نقشه ډېره ښُُکې رآاکږي چې:د مال، دولت، نوک 

ښاغيل  درانۀ  پښ توخنوا  د   پښ تانۀ 

 

خيل لکه  يؤړو  س ېالب  مغلو   د 

 

ګرځي  الس  پۀ  تُوره  راپسې   زمانه 

 

وژل  نيکۀ  پالر  وي  چي  ئې  ما   xxiiiلکه 

 

ول  مې  خلق  مځ  کوڅه  کومه  پۀ   چې 

 

ملسول. لکي  د  دي  ئې  واړۀ    xxivلوے 
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پښ تونولۍ ملن ډېره فراخه ده پۀ دې کښې بال انساين صفتونه او ښ ېګړې شاملې دي ولې بل اړخ ته بېې غېريت،بېې ننګي،  د 

چاپلويس، ټګي برګي، دروغ، جاسويس، شومتوب، زور زايےت د پښ تونولۍ لۀ قانون نه خمالف اکرونه دي او چې څوک پۀ دغو  

پۀ چواکټ کښې نۀ راځي. ډاکرت سهېل خان دغه ائني او دس تور ته داسې ګوته  الرو او اکرونو روان يش بيا هغۀ د پښ تون اولس  

 نييس

" پښ تونول د پښتنو د اترخي، لکتوراو چاپېرچل پۀ رڼا کښې د ژوند تېرولوهغه ائني دے. چې اډاڼه ئې د دوي رواايت او اقدار 

کښې د ژوند تېرولو هغه دس تور ته وايئ چې پۀ  دي. پښ تونول د پښ تون قام د ځاين، ميل، سامج، لکتوري اومعايش چواکټونو 

هغې کښې د زرګونو لکونو د رواايتو حتفظ مه وي، ارتقاء مه او د بدلون لپاره فراختيا مه، دا لکتوري تنوع مه لري او د رواايتو او  

ه پښ تونول مه  پښ تانۀ چې چرته مه ځي لۀ ځان رس  Integrationنو بل خوا  Diversityاقدارو لکک تړون مه يعنې يؤ خوا 

   xxvګرځوي. دا مثال د نړۍ نورو لکتورونو کښې نش ته ـ" 

سلمي مه يؤ غېريت پښ تون ؤ د پښتنو لۀ رواايتو خالف چې چا مه قدم اوچت کړے دے سلمي د خپلې شاعرۍ پۀ ګرفت کښې 

 راوس تے دے. لکه چې د بېې ننګه پښتنو حاالت پۀ ډاګه کوي چې: 

شوهل رسۀ  ځکه  مغلو  د  خو   ُخلۀ 

 

شوهل ن خوره  پان  مه  اتتره  چې   ن 

 

ووته  جنازه  پښ تو  د   الړه 

 

شوهل غرغره  کښې  غراره   الړه 

 

پرېوته پګړۍ  خټکو  د  نه   رس 

 

شوهل تُره  تُر  مغلو  د   نېغه 

 

کړو  نس به  مه  مغلو  د  مې   ځان 

 

شوهل جشره  نوره  اوس  مې   جوړه 

 

مي  رانيوےل  وزرو  خپلو   زۀ 

 

شوهل   پنجره  مه  جاهل  خپهل  ته     xxviما 
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 او بيا د ابګرام جونه مه نۀ پرېږدي وايئ.

شوې  الهورۍ  کښې  لباس  جونه  ابګرام   د 

 

کړي  پاڼېي  راته  اوبۀ  به  کښې  س با    xxviiنن 

  

 پۀ نظم "پښتنې زمکې ته" کښې وايئ. 

زمکې غېرتونو  د  پښ تون  د   اے 

 

زمکې عظمتوتو  د  پښ تون  د   اے 

 

يېې   سرتګې  زما  زما تۀ  يېې   نظر 

 

زما  يېې  وزر  يېې  لېچې  زما   تۀ 

 

رايش  زلزلې  ويښه  شې  چې   تۀ 

 

رايش خولې  کښې  قرب  اورنګ   xxviiiپۀ 

 

 او پۀ اخريکښې ورته ځاري کوي چې: 

اوغړوه  سرتګې  خو  اوس   نومورې! 

 

وښايه ژوندون  د  ته  پښتنو   چل 

 

وښايه   پښ تون  ژوندے  بيا  ته   xxixُدنيا 

 

 بل ځاے وايي. 

پۀ   پښ تون  د  ذکر  يش شايد  پېدا   کښې 

 

دي پراتۀ  راته  اترخي  د   کتابونه 
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کولو  خفر  منرب  چې  ئې  وينا   پۀ 

 

دي   مړۀ  اوس  وخبښي  خدائې  دې  خلق    xxxهغه 

 

پۀ دې لبايس دنيا کښې د حيادار د پاره ژوند تېرول ګران اکر دے. دلته هغۀ انسان اکمياب دے چې دروجغن وي، مچچه ګري وي،  

 . دلته تر هغۀ ژوند نۀ شې کوےل تر څو چې:منافق وي،قول او فعل ئې يؤ نۀ وي

وايه خواږۀ  ئې  ته  ترخو  وايه  ښۀ  ئې  ته   بدو 

 

وايه مۀ  څۀ  شه  غلے  نو  وائې  نۀ  دا  کۀ   دلته 

 

مي  لوټلے  ئې  الره  پۀ  مي  تللے  چې  رسه   چا 

 

وايه   غلۀ  اوس  ته  رهربانو  وايئ  راته  مې   xxxiزړۀ 

 

پښ تون پۀ تور مت کښې ساتلے دے، څوک چې د پښ تون انمه خمتول  د چا د السه چې پۀ پښ تون ژوند تنګ شوے دے.چا چې 

غواړي نو هغۀ نن  پښ تون ته د آ من و امان مس ئلې کوي. دغه د فريب سلسهل د سلمي نه واخهل تر دې دمه راروانه ده. سلمي ئې پۀ 

 ډاګه کوي چې: 

احتاد د  هغه  نن  خربې   کړي 

 

فساد د  او  رش  دې  د  دے  ابين   چې 

 

فرېب د  ئې  قبا  ده  دا  بزرګۍ   د 

 

اعامتد  خلقو  د  ځان  پۀ  ول   را 

 

ده  څۀ  مچن  د  بدخبيت  لويه  نه   دې 

 

اعامتد   ګلونه  کوي  ګلچني    xxxiiپۀ 

 

 بل ځاے وايئ

الرې  قافلې  د  شوکوي   چې 
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الرې   کعبېې  د  راښايئ     xxxiiiهغه 

 

 سلمي پښ تون اولس ته خرب دارے ورکوي چې: 

کړه  مړۀ  درهل  ئې  پښ تو  د  کۀ  ډيوه   دا 

 

دي   کُول  نوي  د  قسمت  پۀ  دې  تيارې   xxxivنو 

 

سلمي پۀ پۀ خپل قوميت خفر کوي هغۀ په هللا لکک ابور لري چې يوه ورځ به مه دا پښ تانۀ د خپل حق تپوس کوي، خپل وطن بۀ  

 آ ابدوي او خپهل پښ توخنوا بۀ د نړۍ د تريق ايفته قومونو پۀ قطار کښې ودروي لکه چې وايئ: 

ُشو   هندکيان  رسه  هنديک  چې  دي  نور   هغه 
 

کړه پښتنۀ  ئې  هندکو  چې  دے  سلمي   دا 

 

ملګرو  د  وي  اکرانمه  لويه  به   دا 

 

کړه   پښتنۀ  سچه  پۀ  کۀ  ئې   xxxvپښ توخنوا 

 

غرض دا چې د سلمي ټوهل شاعري د قام پرس تۍ او پښ تونولۍ ائينه ده، چې هر پښ تون ته پۀ کښې خپل ځان منعکس کېږي هغه  

 کښې د خپلې خاورې او پښ تون اولس رسه مينه کړې ده او دومره زايته مينه چې.  پۀ هر حالت

س تامي  دې  نوم  پۀ  نشې  د  او  سپرل  د  زلفو،   د 

  

يېې   غزل  د  پېغهل  مې  ته  س ميې  پښتنې   xxxviزما 

 

مزدور او د سلمي انقاليب طبيعت د اس تعامر او اس تحصال خالف د هغه مزامحت، د غريب اولس د لوږو تندو نقشه، د خوار  

حمنت کش رسه د ظمل نۀ خمتېدونکې سلسهل د هغۀ د شاعرۍ موضوعات دي. هغۀ پۀ معارشه کښې د پښ تون حيثيت د خپل اثر  

 انک شعر پۀ واسطه پۀ ډاګه کړے دے چې:

دے رعيت  کۀ  دے  وزير  کۀ  دے  امري   کۀ 

 

دے  معصيت  د  طرف  پۀ  ئې  قدم   هر 
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اوابيس  مې  نه  اسالم  د  کېږم   اکفر 

 

وامي   دا  دےکۀ  قوميت  مې  پښ تون   چې 

 

کښې پښو  پۀ  دے  ئې  احتساب  د  سکون   يؤ 

 

دے   خېريت  فضل  خداے  د  کښې  کور  پۀ   xxxviiنور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالې

 

 

 

 
i    ۵۹مخ،ء۲۰۱۱سيد رسول رسا، ارمغاِن خوشحال، ماسټر پرېس محله جنګي، پېښور، دوېم ځل  

 ii     ،۵۷ء،مخ ٢٠١٧سېف الرحمان سليم،د وړو وړو خدايانو دې بنده کړم،پښتو نړيواله مرکه 
iii    ۳۱هم دعه ،مخ 
iv   ۳۱  مخ ء۱۹۹۶سحر يوسفزے، ادب څۀ دے؟، الکتاب پرنټر، پېښور، چاپ درېم 
v  

vi  ۱۷۵ ص ء۱۹۷۱اکتوبر دوم طبع ور،ہال ،ڈ رو  مپلٹ ۵/۱۲۰،ہسجاد باقر رضوي، مغرب کے تنقيدي اصول، مطبع عالي  

vii    ۱۰۳هم دعه، مخ  
viii   ۸۸هم دعه ، مخ 

ix   ۸۲هم دعه، مخ 
x   ۱۵۸هم دعه،مخ 

xi   ۴۱هم دعه،مخ 
xii   ۱۷۳هم دعه ،مخ 

xiii   ۹۵هم دعه،مخ 
xiv  ،۷۹مخ هم دعه 
xv   ۹۴هم دعه،مخ 
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xvi   ،۸۰مخ هم دعه 

xvii ۱۳۶هم دعه ، مخ 
xviii   ۱۰۶هم دعه، مخ 

xix   ۱۵،۱٦ ص ء۲۰۰۹ نومبر۲۰پشتونولي،ضياء سنز پرنترز، پشاور،چاپ دوم،  زے،  حکيمبدرالحکيم   

xx   ،۸۹ء،مخ ٢٠١٧سېف الرحمان سليم،د وړو وړو خدايانو دې بنده کړم،پښتو نړيواله مرکه 

 
xxi   ۱۷۶هم دعه ، مخ 

xxii   ۶۴،۶۳مخ  ء،۲۰۱۱سيد رسول رسا، ارمغاِن خوشحال، ماسټر پرېس محله جنګي، پېښور، دوېم ځل 

xxiii   ۷۰هم دعه،مخ 
xxiv   ۷۱هم دعه،مخ 
xxv   ۱۵۴،۱۵۳ مخ ء۲۰۱۹ډاکټر سهېل خان، څېړنې، اعراف پرنټرز، محله جنګي، پېښور، فروري 

xxvi  ،۶۰ء،مخ ٢٠١٧سېف الرحمان سليم،د وړو وړو خدايانو دې بنده کړم،پښتو نړيواله مرکه 
xxvii   ۹۶هم دعه،مخ 

xxviii   ۱۳۸هم دعه،مخ 
xxix   ۱۴۰هم دعه،مخ 
xxx   ۱۴۸هم دعه،مخ 

xxxi   ۶۳هم دعه،مخ 
xxxii   ۶۶هم دعه،مخ 

xxxiii   ۱۳۵هم دعه،مخ 
xxxiv   ۶۷هم دعه،مخ 
xxxv   ۹۲،۹۱هم دعه،مخ 

xxxvi   ۱۰۰هم دعه،مخ 
xxxvii   ۴۸هم دعه،مخ 


