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 انقالبي شاعري  اوف الرحمان سليم ترقي پسنده،مقصدي ېس  د
 1ډاکټر نصرهللا خان         

 طفيل احمد زرياب يوسفزے 2

Abstract 

All the humane is equal and they have same rights. Sometimes some 

of the obstacle keep them away from their own rights due to some 

unsocial and injustice circumstances. And when this type of 

situations are being created in the society the people who are the 

sight of the society condemn them. Same is the case of Saleem the 

progressive poet of Pashto. He is known for the voice of poor people 

in the Pashtoon belt. This paper is described the progressive aspect 

of his poetry.   

 

  په چې انسان    ګڼلے کېږي،ۍ  زرخېزه صد  اوهمه  ره اېيوه ډ  چکمي  الع  پهصدۍ    لمهش 

ادب ته ډېر  اويؤ بل سره سيالي کړې ده. دې صدۍ پښتو ژبې    د  اوکښې بې کچه ترقي  

چې   دي.  ورکړې  شاعران،  پهڅۀ  لوي  لوي  کښې  څۀ  ډېر    او نقادان    اديبان،  دغۀ 

 څېړنکاران شامل دي 

ادبي شخصيتونو    اودغه سترو    پهپېداوار دے چې    ۍ شلمې صد  د سېف الرحمان سليم هم  

ري، چې پښتو جديد ادب ئې  ډېر متاثر کړے دے. هغه پېدائشي  لکښې يؤ روښانه نامه  

خدائي خدمتګار تحريک    دځکه چې هغه    بشر دوست شاعر ؤ،  اوقام پرست    ترقي پسند،

  د نه عالوه    خپل کورني تربيت   د   کور کښې پېدا شوے ؤ.   پهيؤ سرګرم غړي جالل شاه   د

پرست    دروزنه کښې    پههغه   قام  ډېر الس ؤ. چې هغۀ  قتر  اويؤ  استاذ حمدهللا  پسند  ي 

کلي    د ترې   وو.  په خپل  کړي  زده  ټکي  تور  کښې  مشر    د  مدرسه  خپل  نه عالوه  دغه 

سياسي   پههغه  دړې چې اواردو سياسي مجلې ر اوپښتو  دورور عزيز الرحمان به ورله 

کوله.    او اضافه  هم  نوره  ئې  کښې  روزنه  هغه    د تعليمي  نه عالوه    په هندوستان    د دې 

  او ې هم شپږ کاله تېر کړي وو. چرته چې ئې نۀ صرف مهاتما ګاندهي  ښ"پونا" ښکار ک

ابوالکالم   وليدل  نزډېر    د زاد  آمؤالنا  نه  مترقي    د ورسره    بلکېرېدل  اوو  او دې  نامتو 

ناسته پاسته کښې هم    اوادبي محفلونو    په ن مېنټو   سعادت حس   اوليکونکيو کرشن چندر  

قام     اوترقي پسندۍ    داولسي ادبي جرګې نه وړاندې    دشريک شوے ؤ.ځکه خو سليم  
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  په ک ښۀ  يدغه شپو ورځو کښې ترقي پسند تحر  په  پرستۍ څۀ لږه ډېره روزنه شوې وه.

  ک يدغه ادبي تحر   داتو کښې انقالب راوستو.  يادب  پهک  ي. دغه تحرکښې ؤ  شور  اوزور  

 . کيي ل د عبدهللا داسېي ډاکټر س حواله په

  ي اس بات کو حاصل ہے کہ ماده ہت  ياده اہم ي ں سب سے زيفکر مپسند    ي" ترق

اور اس ک  يحاصِل زندگ تنظر  يتسخ   يہے  لي و  اور سائنسيم کے    ي حقائق ک  يے عقل 

اده واضح راستوں  يت کو زيعقل يک د  يسک نے سر يپسند تحر  ي ے. ترقر ہيمعاونت ناگز

اده مستحکم کرتے ہوئے اس کو مکمل  يادوں کو اور زيبن  ي مقصد  يا اور اس ک يچالپر  

ادب کا مقصد  وں کے مطابق يپسند نظر يح ترقي صح ا.يکا ترجمان قرار د يزندگ يانسان

نہ يتفر عوام  ار کرنا ہے.  يے تيکے لل  يتکم  ي ک  يد زندگص مقاذہن کے نئے  ں بلکہ  يح 

اور جدوجہد پر اعتماد اس کا  م  ياد ہے اور تنظي بن  يسب سے بڑ  يکاس ادب    يدوست

 i  "ـ ده ہےيسب سے بڑا عق 

 

سليم  ال  ېف س شو    د رحمان  ملګرے  پوخ  سره  مصنفين  پسند  ترقي    د وروستو    اوانجمن 

  فارغ بخاري،   کاکا جي صنوبر حسېن مومند،    د روزنه کښې    اوسياسي تربيت    په ي  وهغ

امير حمزه خان شينواري    جمل خټک، دوست کامل مومند،ا  افضل بنګش،  رضاهمداني،

تر سره کړو،  د  او فعال کردار  ډېر  ادبي جرګې مجلسونو يؤ  نه عالوه    د  اولسي    د دې 

پورې   چې تر مرګه خوږ لګېدو اوذکر به پرې ډېر ښۀ  اوم مارکسزم نو اوکارل مارکس 

 فلسفې پلوي پاتې شوے دے.  دهغه  د

چې   وه  وجه  دغه  دے    پههم  چې  وو  لګېدلې  هم  الزامونه  قسم  قسما  پښتونستان    دهغۀ 

مالزمت نه وويستلے    درېډيو پاکستان پېښور    ددغه وجه    پهترجمان دے هم    اوايجنټ  

هغه   دالزامونه  اوافغانستان کښې استوږن ؤ ولې دغه پردېسۍ  پهتر يؤ کال پورې   اوشو 

  او هغه عقيده    دترقي پسندې نظريه کښې هېڅ کمے را نۀ وستلو بلکې    اوقام پرستۍ    په

 لکه چې وائي: نظريه ورسره نوره هم پخه شوه.

دا  يو   پهدا   ده،  خړوب  چې  دے   په نو  سېراب  چې   اوښکو 

 

زما   زما  يقژوند    ددا  دا  ده،  دے   دصه  کتاب   ژوند 

 

زۀ   خو  وائم،  يدا  څۀ  چې  پښتون    او م  چې  ځکه   م يدا 

 

ده،   زلزله  مې  ساه  دے هره  انقالب  مې  قدم   iiهر 

 

ډېر  د ترقي    اومينې    د  اوپسته    نرمه،  ،هخوږه  سليم شاعري  يؤ  ده.هغه  ډکه  نه  خلوص 

https://pukhtunkhwajournal.org/
mailto:info@pukhtunkhwajournal.org


 

International Journal Pukhtunkhwa Journal | Volume 5 | Issue I | June 2020 
https://pukhtunkhwajournal.org 
info@pukhtunkhwajournal.org 

33 

فکره،ور  پسند، خصوصيات    او مقصدي    شن  دغه  چې  ؤ.  ليکونکے    په هغه    د انقالبي 

ور لۀ  کښې  ؤ.  بيه  اشاعرۍ  شاعر  رښتينے   يؤ  هغۀ  بياني    دريښي.  صداقت    په هغه 

پېدا کوياو  اوستونکو  ول بېداري  تاثر هر    د ځکه چې    .رېدونکو کښې شعوري  شاعرۍ 

  د سول رسا  رد  يسالس لري.    يعروج وزوال کښې لو  په  ې معاشر  دشاعر  څوک مني  

 . انوييعظمت داسې ب ۍشاعر د لے يشژبې مشهور روماني شاعر انګرېزۍ 

ُدن   د شاعر    " خلقويګونګې  ته ا  ښا  د  و  چل  شاعر  يخبرو  بِ   د ي.  ګلونه  جنګونو 

  د شاعر    ژوند تېرولو درس ورکوي.  مهذب  د  اواست  يس  دمې  س  دخلقو ته   شاعري.  غږو

پره    پهحق    د ظلم سره هر وخت    د   اوباطل    د  اونادارو مددګار دے،    او بو، خوارو  يغر

وطني    د   اوغېرت روح واچوي   دکښې  وطن مړو خلقو   د ار دے. شاعر  يت هکښې جنګ ت

ؤ  ي ،  اهي دےپؤ س ي تلي مېدان ته را اوباسي.... شاعر    په خلق سر  پاره    د آزادۍ    اوجنګ  

قانون  ي است دان دے،  يس دا چې  ي   دے،  سازؤ  خېر   لويادم  ي بن  دؤ مصلح دے. غرض 

دے    او خواه   محسن  وي    او لوي  نۀ  به  جذباتو    دولې  انساني  ّد  کښې  الس  را    د شاعر 

 . iiiـ" آماده کولو تارونه دي د باندې ؤ کار ي  په او اوچتولو 

 

حوالې    د کۀ     پهدې  کښې  شوي  يسل  د تناظر  ذکر  دغه  هم  نو  شي  وځېرلے  شاعري  م 

جذبات و  ا لوستونکي  ي  ي رېدونکاو  د ا لوستو  ي رېدو  او  په شعر    دهغۀ    د.  ات لرييخصوص

رالړزېږيااحساس يؤ    او مقصدي    په که چې  ل  ت  انداز کښې    د ه  تحقيقت  کوټلي  انقالبي 

 خوږه ژبه اشاره کوي.  پهشعر 

نه    دتۀ   کوې  دهغۀ  طمع   خېر 

 

ئې   دے   پهچې  نشته  ښۀ  هم  کښې   خټه 

  

کړه پېدا  خلۀ  اول  غواړې  چې   ژبه 

 

دے  نشته  خلۀ  دې  چې  ده  عبث   ژبه 

 

کېدم  اوشو  کښې  کوڅه  ستا  هم  خو   زۀ 
 

دے  نشته  غلۀ  دلته  چې  وئيل  خو   ivتا 

خپله غېږه کښې مختليف زړۀ راښکونکي رنګونه لري هم دغه وجه ده   په شاعريسليم    د

پام ځان ته راګرځوي.  او  او  رېدو يا لوستو سره لوستونکي اواول ځل    پهچې   رېدونکي 

اقتدار حوس زمونږ نام نهاده مشران   دنن سبا هم چې    اوهاغه دور کښې هم    پهلکه چې  

 لېوني کړي دي. سليم ورته څومره ښکلې شعري ژبه ورکړې ده. 
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او راو    به څاڅکے  سړے  اودۀ  کلک   وي زلړهم 

 

ګورم ته  ژړا  اوښکو  خوا  هر  چې  شم  اودۀ   څنګه 

 

حما  د وويستې ټ   د  ماقتدار  جامې  نه   ولو 

 

ګورم جخان   ته  مال  کۀ  ته  قاضي  کۀ  ګورم  ته   vي 

 

کالم    پههغۀ    دهنګ دے.  اترقي پسنده    اومقصدي    شاعرۍ کښې يؤ انقالبي،  پهسليم    د

يؤ نوي ماحول    د  اويؤ نوي سماج    د  اناتو لټون، حنويو رج  د  غالمۍ نه نفرت،  دکښې  

 کي يم راز ليحقله سل  پهندۍ  ترقي پس   دم ي سل د.  بدلون جذبه ده د اوذکر 

هغۀ  "     کله  ئې    پهکلي    خپل  دچې  هلته  نو  شو  کړے  داخل  کښې  خپل    دمکتب 

سره سره  روزنه    نصاب  قوم  ي کلي    د جرګُ ں  ايم  د ذهني  استاذ    اورست  پؤ  پسند  ترقي 

  په ندوستان  ه  دؤ رشته دار کره  يخپل    دئې   کښې  زمانه  پهتوب    يزلم  دحمدهللا وکړو.... 

پونا کښې شپږ کاله نکړي وو چرته    تېر  مشهور ښار    او صرف مهاتماګاندي    ۀچې ئې 

آزاد  موالنا   اول   د ابوالکالم  نه  لمنامتو    دبلکې  رېدل  اوو   اودل  يډېر نزدې  و  يکونک ي ترقي 

  ، ک شويناسته پاسته کښې هم شر  او محفلونو  ادبي    په سعادت حسن منټو    او کرشن چندر  

لحاظ    پهپسندۍ   ترقي  اوقوم پرستۍ    دهم  ام نه وړاندې  يق  داولسي ادبي جرګې    دځکه نو  

 vi  م شوې وه ـ" ي لس دلږه ډېره روزنه 

 

  محسوسولو   وازېينۀ    خپل خوار اولس هر درد و غم ئې  د.  ګڼ اړخيز ذهن لرلوم  يسل

، بې  خپل غريب  دکه چې  ل  هغوي ملګرے هم ؤ  دکښې به  هره سخته    په  يهغو  دبلکې  

 حقله وائي.  په اولس  محکوم  اوکس 

چې   وګړے  کېږي   د هر  وژل  مې   قام 
 

مرم  زۀ  لکه  رسي  را  درد  داسې  ته   viiما 

 

ال دغه خونړۍ    او قسما قسم لوبې شوې دي    پښتون اولس   په   دې خونړۍ معاشره کښې   په

  د م  ي. سلحاالت نور هم خرابېږيوخت سره سره    دتم کېدو نوم نۀ اخلي بلکې    دسلسله  

 ژبه اشاره کوي:  پهشعر  دخپل وخت حاالتو ته  

وکړي   دې  دا    دروغ    چېخدائې  خو   رم اووي 
 

هم   سُ   پهپېښور  شو ور  خوارانو   تنور 
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راغلو  له  مخې  هغه  خوښ  ؤ  نۀ  مې   چې 

 

شو  منظور  سوال  هغه  کړے   ؤ  نۀ  مې   چې 

 

ئې   زما  څکار  چې  دے  ګرځي   پهۀ   پوله 

 

نۀ   خو  ميمړ  چې  مې  يم  شو تر  دراث   viiiبور 

 

چې   کولو    پهسليم  ژوند  کښې  دور  فر  پهکوم  کښې  دؤره    په   اوپښتنو    پهګيانو  نهاغه 

ظلم بازار ګرم   دې  ئخدائي خدمتګارو ژوند لنډ تنګ کړے ؤ.هر پلؤ    پهخصوصي توګه  

جابرانو کښې زمونږ خپل پښتانۀ وروڼه هم شريک وو کوم    اودغه ظالمانو    پهکړے ؤ.  

وو.ه  اوتندې    اللچ  دچې   اخستې  وخت کښې    په م  لوږې  پسند،  يداسې  ترقي  ؤ رښتنے 

خپل قام    ده چې سيلم  کانقالبي شاعرنه هم دا طمع کېدے شي. ل  اومقصدي  ه،  فکرروشن  

 مينې اعالن کوي.  د وطن سره  او

خ به  اوخپله  ښکلوومه رست  په ره   ګو 
 

کۀ    دسر   يم   د الندې  اوېزان  نه   پښو 
 

پلوسي   نۀ    او چا  زده  مې  منده   کړه خوشا 
 

ناالئقه   کښې  کتاب  يم   ددې   ixجهان 

  

  او ظلمونو،سزاګانو    دنۀ    اوچا نه وېره نه کوله    دسليم يؤ غېرتي پښتون شاعر ؤ. هغه  

 : وائي چې  جان تهُمال  جېلونو نه وېرېدو  ځکه خو

ولوږو يدن  د وپاللم   ا   تندو 
 

ته   ُمال  سما  دي ګور    د ختۍ    xڅۀ 

  

خپل وخت سماجي حاالت ئې   دمزاحمت دے.   اورکت حشاعرې کښې حرارت، په  مسلي د

  قلمي جهاد کړے   اوسماجي لري بري خالف ئې خپل بدني    دنره بيان کړي دي.    پهښۀ  

  په ځکه خو  مت ورته معلوم ؤ  يرې قدروقاوخپلې خ  د  .ن ؤي ره مئاوخپله پښتنه خ  پهدے.

 کښې وائي:  " هت ېنظم"پښتنې زمک

مور   هغه  کېږي ي تۀ  فخر  پرې  چې   ې 
 

زور   هغه  کېږييتۀ  فخر  پرې  چې   ې 
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پالر   مې  نه  نتا  مې  شه يهم  ځار   کونه 
 

شه  ځار  زرګونه  غوندې  زما  نه    xiتا 

 

اسالم   پهخپله آزادي ورکړے شي.    اوهر چا ته دې خپل حق  ت تقاضه دا ده چې  يانسان   د

برابرے  يکښې مساوات    اهم  ي عنې  ؤ   د م هم  يُجز دے..سلؤ  قائل  ټولو ترقي    د.  برابرۍ 

ت کښې  ي، کۀ څوک اقلمعاشره کښې دې الندے باندے نۀ وي  پهدغه مرام ؤ چې  پسندو  

تحفظ   او  ال وساتلے شيي عبادت خانو دې خ  د هغوي    دهغو سره دې انصاف وشي   دوي  

 به هم داسې کېږي چې: ا ي نو ب ي کۀ داسې نۀ و او شي  ي نيق يدې 

مې   راشم سترګې  بېرته  ودرېږمه   وشرمېږي 

 

پورې الړمه   کعبې  ځلې  څو  څو   راغلمه 

 

چې   وې  درته  ګرجي  چا  سېزه  اوځه  کدې   بت 

 

مُ  راغلو  اور  هغه  ُمصلّې    ال اوس   xiiپورې ستا 

 

  ټوله سيمه کښې اړے کړے پېدا کړے دے   پهال خطره ايمان  څنګه  چې نن سبا هم نيم مُ 

زمانه کښې هم ؤ. نن    پهسيلم    دليان ستونزو ښکار کړې ده دغه شان مُ   دټوله نړۍ ئې   او

هاغه وخت کښې هم    پهخانانو  خوراک جوړ شوي دي دغه شان    دچې څنګ دهقانان  

 ژبه داسې ښکاره کوي چې .  پهشعر  دوو. سليم دغه نظاره  

مُ ي پوهه   دي  چرته  چې  روان م   ليان 

 

دې    خو  روان   دالره    پهدوي   تاوان 

  

ته    رېاوخ دهقان  وشي څۀ  به   فائده 

 

چې   نه    دمخکښې  روان   د دوي  خان   xiiiدوي 

  

نقادان تېر شوي دي    اوان،اديبان  عرخت کښې څومره شاودغه    په ړۍ چې  ندې ټوله    په

ټ  د دغه    وټول پسندۍ الره  ده.  ن يترقي  مقصد    د ګه کړې  وه چې    او ټولو  دا  خپل   د منشا 

لري   دژوند اسائشونه ورکړي.    دمزدور ورور ته    اووخت غريب اولس،پرېوتے انسان  

قائ تمساوا  پهمعاشره    اوبري خاتمه وکړي   پسندۍ    د ف  يډاکتر محمد حن کړي.    مو  ترقي 
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 انوي  يب دې ټکو  پهمنشا   اومقصد 

ترقي   نوم    اوې  ي وې روي  د  سنديپ"  ئې  رجحان  مقصد  وقار    ددے چې  انساني 

اوچتول،    اومعاشرتي    د پاسداري،   حالت  ورورولۍ    دسماجي  فضا  اسوک  او امن،  لۍ 

بدامنۍ    دجوړول،   انصافۍ،  بې  ظلم،  کول  صاحتس  اوزور  مزاحمت  خالف    په   اول 

نظام  يسرما  دتوګه  خصوصي   دارانه  رو  ده  را   د  اوغزونه    ويئناوړه  طبقې  پرېوتې 

 xivاوچتول دي ـ"  

 

الرحمان    هم  سسېف  ؤ  پهليم  شامل  انسانانو کښې  اولس  يغر  دچا چې    دغه عظيمو  ب 

اواز   نظم   په لکه چې    اوچت کړے دے.عه  يذر  په خپل شعر    د مظلوم    د   کښې   "زېرے" 

 حقله وائي.  پهمظلومانو   او خوارانو،مزدورانو،محکومانو 

وروڼو   مزدورانو  خوارانو   زما 
 

وروڼو  مظلومانو  محکومانو   اے 
   
مونږ    چې   وکړو اتحاد    دزېرے 
 

تنظ  په وکړو يخپل  اعتماد  مو   م 
 

ته   منزل  قرمونږه  راغلو يډېر   ب 
 

لکه   رفتار  وکړو   د مونږه   باد 

 
کړو  جوړ  جهان  خپل  وي  خېر  کۀ  به   اوس 

 
تقد به  يمونږه  کړو   د ر  جوړ   انسان 

 
ته   زمکې  به  زمونږ ستوري   پسخېږي 

 
به   کړو   دمونږ  جوړ  اسمان  نه   xvزمکې 

  
پسندو    د اولس  ترقي  خپل  اسائشونه    پهته  مقصد  کول  ژوند کښې    په هغوي    د  وو.پېدا 

 کي: يدغه نظم کښې وړاندې ل   پهم هم ي سپورو شونډو خنداګانې راوستل وو لکه چې سل

 

وي   خوشحالۍ  چې  جهان   کښې   پهداسې 

 
موسم  يهر   وي    د ؤ   کښې   په سوکالۍ 
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اورسي   د خندا  ته  شونډو  چا   هر 
 
سي  د  او سره  بل  وي  يؤ   کښې   پهالۍ 
 
 هر څه پوره جهان وي چې:  پهؤ داسې ښائسته  يدغه   او

شکا   د تندو  وي يولوږو  نۀ  به   ت 
 
ډک    د فرېب  وي   بهاست  يس چل   نۀ 

 
ضم به  يهلته  خرڅېږي   در  نۀ   چا 

 
وي   د نۀ  به  حاجت  څۀ  خبرو   دې 

 
هر چا سره   ددلته به  ټول اولس به سره برابر وي،   دا به يؤ داسې مثالي جهان وي چې او

 کي: يم وړاندې ليسل انصاف کېږي

قدر   به  کېږي   دهلته   انسان 

 
کېږي يهر    د درمان  ئې  به  درد   ؤ 

 
ک  پههلته   وي ې  ښپښو  نۀ  خو   پېکړې 

 
څ ګرځي  دې  کېږي   وهلته  توان   xviئې 

 
  په نۀ  ، چې نۀ  ؤسيي   واکمن  نشتم  ګټه ئې  ځکه چې دلته خواري مزدوران وکړي ولې  

دغه نظم    پهقي نقشه هم  يم ئې حق يلکه چې سل  نۀ احساس لرې  اونه کښې څۀ زړۀ لري  يس

 :کښې راکاږي

ف خو  يؤسي صدلته  نور  زمونږ   ل 
 

دانه   يؤسي   پهرانه  دانه   زور 
 

ن  راته  ټول  پرېږدي ه  ماشومان   ر 
 

زمونږ   ډوډۍ  نه  يؤسي   دمېنځ   شکور 
 

لُ   دزمونږ   تبسم  کړيشونډو   وټ 
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اواز     ي ؤس يترنم    نهزمونږ 
  
خُ   په زمونږ   وتړي   ېلقوانينو 
  

 ي ؤسي تکلم     د طاقت    نهمونږ  
 
 وائي چې:  اواخره کښې ډاډه دے  پهبيا  او

بس   د شولو  توي  زمونږه  جام   صبر 
  
بس   د شولو  لوي  ښۀ  بچے   انقالب 
 

ګڼم څدنيا    داوس   نه  ضرورت   ۀ 
  

پو خلق  دے  يقين  بس ي  زما   شولو 
 

وروڼو  مزدورانو  خوارانو   زما 
 

وروڼو  مظلومانو  محکومانو   xviiاے 
 
  په زورورو سره الس    دپاره همېشه    دخپل زپلي اولس    د.  ؤ حق پرست انسان ؤيم  يسل

 کي: يګرېوان ؤ. لکه چې ل

زۀ   لېونے  ي هم  چې  يؤ  کوومه   دم  مرسته   حق 
 

مې  يملګر مُ ب ُخلو    په دي    ي وهلو   ونه هراندې 
 

قم ښکلي  سرفروشو ترېصونه  يڅۀ  کړل  جوړ   نه 
 

ئې   چې  پرونه   پهکفن  تر  به  ګرزېدل  ؤ     xviiiسر 
 

وخت    په م  يسل  د ګناه کښې ښکېل دے دغه شان  ې  کړ  ۀ ن  په څنګه چې نن سبا پښتون اولس  

  په واکمن ئې ُخله  ُخلې نه سُڼ اوباسي نو   د پښتون کۀ  ال جاري ده.  کښې هم ؤ دغه سلسله  

م ئې حاالت  يلکه چې سلپښتون اولس پسې قسما قسم افواګانې خورېږي    په   سوک ماتوي. 

 انوي: يب

ضرور   د ده  غال  څۀ  کښې  زړۀ   محتسب 
 

خوروي  غلۀ  پسې  خلقو  سازو   چې 
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کړه لرې  قدغن  نه  خبرو   زما 

 
به   افواګانې  خوروي نو  نۀ   xixڅوک 

  
تل  يدن دا سختې    هللا کلک  پهم  ي . سليشامېد خوړلے    پها  کړاوونه به    اوباور لري چې 

تکل  ختمېږي، فان د  دفونه  يدا  څ  يې  تړلې  دي.  يژوند سره  ډاډګيسلزونه  ته  اولس  رنه  يم 

 چې: ورکوي 

نۀ  يملګر خو  مړۀ  واخلئ يو  ساه   ئ 
 
خبر  يو شئ   واخلۍ شا  اوخو  دښ 

 
ت  د ځي يڅړ  پهنمر    دارې  يژوند  نۀ   کو 

 
واخلئ   د رڼا  مو  نه   حؤصلو 

 
عالج   پرې  وشي   دچا    دکۀ   اوښکو 

 
زما   نه  واخلئ   دما  خندا     xxژوند 

 
دغه دؤره کښې چې   پهحقه خبره دا ده چې  اوطبقاتي نظام ډېر مخالفت کړے دے  دسليم 

دې سيمه   پهي لري بري مخالفت کړے ؤ. ځکه چې  تطبقا  دڅومره شاعران وو دغو ټولو  

 مزدور اولس دا حال ؤ. سليم وائي.  اومحکوم  مفلس، غريب، د

غواړي  لباس  اولس  بربنډ  نه   ما 
 

غواړي  الس  رانه  خلق   پرېوتي 
 

دي  ناست  يتيمان  چاپېره  نه   ما 
 

دي  ناست  ماشومان  وهلې   ولږې 
 

کړو  جوړ  قام  اول  چې  اشنا    راځه 
  

کړو جوړ  قام  به  بيا  وي  فرصت  کۀ   بيا 
 

جابر سره مبارزه کړې ده دغه کۀ جاني وي کۀ قلمي وي   دتاريخ ګواه دے چې پښتنو تل 
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بدني وي. هم دغه وج  او ن  پهده چې چرته هم پښتون  ه  کۀ    د دے کړے.    ۀقالره ژوند 

تل خپل ځانونه    دقام     اووطن   ئې  دي.    اود  پهمالونه    اوپاره  پښتون غېرت    دلګولي  

تل  انۀ  جنګ وجدل نه ډک دے. پښت   دپښتون ټول تاريخ    دچېړل ځان له کار کتل دي.  

نن هم دغه    او  يي دپاره  استعمال کړ  دفائدې  ې  خپل  او خپل ځان    داستعماري طاقتونو  

 سلسله جاري ده. لکه چې سليم وائي. 

کل دے   يداسې  بودوباش  خلقه  مې   کښې 
  

الود   خون  ئې  تاريخ  دے   اوچې   دلخراش 
 

عالِ  کۀ  دے  غاري  زما  کۀ   رې اوخ  دم 
 
شناخت    په کښې  دے   دعال م   بدمعاش 
 
لوبېږي   دجهان    د  کښې  الس   استعمار 
 
زما    باچا  باچا    دهر  دے   دملک   xxiتاش 
 

خپلو کښې بې    پههم  پښتون اولس  واکمنانو دا حال ؤ نو بل اړخ ته    دزمونږ  ؤ پلؤ  يکۀ  

پوهه    د م ئې لکه  يسلبدنظمۍ اور لګېدلے ؤ.  د کلي کښې    او هر کور، کوڅه    په  اتفاقه ؤ.

 مصّور نقشه وړاندې کوي چې 

کندي    د کوز  ده   په دې  بال  څۀ   خلقو 
 

بر   و  دے لر  اور  ته  ځان  کرلے  چې   ئې 
 

دې   نور  مزدوران  څۀ  کړي اواوس  پېدا   زار 
 

دستې   بې  ئې  سټک  دے مات    اوکۀ  لور   ئې 

 
شي   د ګا    دا  يب کتے  فتوې   ارتداد 
 

مفتي  يب دے   پها  رانسکور  ولې   xxiiکتاب 
 

خپلې خبرې نه نۀ    د   بائلي خو  مال  او  پښتون سرپښتنو جامه ده.    دپت    اوننګ، غېرت  

پاره    دخپل اولس    د.  ناکړدو سره بلد ؤ  د ژوند    دهغۀ    .ؤ سوچه پښتون ؤ يم هم يسل  .ړياو

  د ځکه چې  زغمله  سره    يروڼ تند   اواخالص    په هره سخته ئې ښۀ    او  ار ؤ يهر څۀ ته ت

 مرام دا ؤ چې:  اوهغۀ مقصد 
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نۀ   کۀ  سره  دے ي کاروان  معلوم  راته  منزل  خو   م 
 

بلده  ي نو  په نا  ورځمه   په و  الرو   اوږدو 
 

چې   دا  ګوته    په هم  چرته  مې  کښېيخلوص   نږدي ار 
 

نۀ    د پشانې  نۀ  يغلو  ورځمه   پهم،  الرو   xxiiiغلو 
 
 

سر   داولس  دپاره يؤ ډاډ دے. داولس  داولس فرياد دے   دسليم  شاعري  دغرض دا چې 

  د اولس    دخپل ځان ئې    اوانقالبي شاعر ؤ    اوپېغام دے. هغه يؤ مقصدي    ؤ پاره ي  دلوړۍ  

خپل سر هيڅ پروا نه    دخپل ځان،  د بيا    او  پاره وقف کړے ؤ. هغه يؤ انقالبي شاعر ؤ 

 جار اعالن کوي  چې.  په  اوپاره قربانوي  داولس    دکوي،ځان 

شي   پهما   ياد  ته  خلقو  منصور  چې  کړئ   دار 
 

څوک   وشوې  ختلي   پهمودې  دي  نۀ   xxivدار 
 

 حوالې 
 

 
 i ۲۹۹ء ص ۱۹۶۵ڈاکٹر سيد عبدهللا، مباحث، مجلس ترقي ادب، الہور،طبع اول فروري 

 
ii  ،٣۱مخ  ء۲۰۰۸ي محله، پېښور ښار،چاپ اول ماسټر پرنټرز، جنګسېف الرحمان سليم، د وړو وړو خدايانو دې بنده کړم 
iii    ۶۹سيد رسول رسا، ادبي تنقيد، منظورعالم پرېس، پېښور، س.ن مخ  

 
 iv   ۸سېف الرحمان سليم، د وړو وړو خدايانو دې بنده کړم، مخ ٣   

 v  ۱۷۹. هم دغه،مخ  

 vi ۱۸،۱۹ء مخ هم دغه 

  
 vii  ۱٥۰ هم دغه مخ  

۱۹٥viii  هم دغه مخ  
 ixهم دغه ،۱۷۸،۱۸۲ مخونه 

۱۱۸x  هم دغه مخ  
۱٣۸xi  هم دغه مخ  
۱٤٣xii  هم دغه مخ  
۷٥xiii  هم دغه مخ  

 xiv   (۱۹۴۷ء ــ ۱۹۲۰محمد حنيف، په پښتونخوا کښې ترقي پسند تحريک او د پښتو ترقي پسندې شاعرۍ تحقيقي او تنقيدي جائره ،)ء

 ٥٦۷،٥٦۸مخونه ء ۲۰۱۴غزنوي کتاب پلورنځۍ، کوېټه، 
۱۲٤xv  سېف الرحمان سليم،د وړو وړو خدايانو دې بنده کړم،مخ  

۱۲٥xvi  هم دغه ،مخ  
۱۲٦xvii  هم دغه مخ  
۱٤٤xviii  هم دغه ،مخ  
۲۰۱xix  هم دغه ،مخ  

۱٤۹،۱٥۰xx  هم دغه،مخ  
۱۹٤xxi  هم دغه مخ  
۱۹٣xxii  هم دغه مخ  
۱۹۷xxiii  هم دغه مخ  
۷۱xxiv  هم دغه مخ  
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