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ABSTRACT 

Saifur Rahman Saleem is one of the renowned modern romantic Poet of 
Pashto. His poetry is multidimensional and has diversity of subjects. 
Licentious is the main subject of throughout the world poetry. The wine 
and statements of wine as a symbol is the main focus of the poetry of 
Saifur Rahman Saleem which describe the different aspect of the society 
and specially Pashtoon Nation. This paper is to point out the aspect of 
Licentious in the poetry of Saifur Rahman Saleem in light of the classical 
poetry of Pashto and prove that he is a romantic modern poet and has 
licentious colours in his poetry like those in Persian and Urdu poetry. 

Keywords: Renowned, Modern Romantic, Multidimensional, Diversity 
and     
                   Licentious.  

دا يؤ منلے شوے حقيقت دے چې شاعري د نازکو فنونو نه يؤ لطيف فن دے. د هللا پاک لۀ طرفه يوه  
عکاسي ده او د مخلوقاتو ترجماني    عطيه ده.د الفاظو جادوګري ده.ادب دے، د فطرت نقالي ده ، د کائناتو

 ده. شاعر يؤ فنکار دے، د خپل دور ماحول،اولس او چاپېر چل ترجمان،وکيل او نباض دے. 

"يہ خاصيت خدا نے شعر ميں وديعت کي ہے.وه ہم کو محسوسات کے دائره سے نکالکر  
 iگزشتہ اور ائنده حالتوں کو ہماري موجوده حالت پر غالب کر ديتا ہے ." 

 

پۀ هر ملک او قوم کښې شاعران،اديبان او فنکاران پېدا شوې دي او پېدا کېږي به هم ځکه چې    
ژوند د حرکت دوېم نوم دے دغه سلسله د ادم نه واخله تر دې دمه ال مخ پۀ وړاندې روانه ده. پۀ دغه  

روماني او  انسانانو کښې يؤ نوم د پښتو ژبې او ادب د جديدې شاعرۍ يؤ انقالبي،مقصدي،ترقي پسند،  
 رندانه شاعر سېف الرحمان سليم هم دے. 

ء کښې د داودزو تپې پۀ ګُلوزو نومې کلي کښې د جالل الدين  ۱۹۲۹سېف الرحمان سليم پۀ کال  
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ابتدائي تعليم ئې د خپل کلي د مدرسې نه حاصل  پۀ کور کښې دې فاني دنيا ته تشريف راوړے وۀ. 
ې نور تعليم جاري َو نۀ ساتلو. البته د علم شوق پرې  کړے وۀ ولې د څۀ نامعلومه وجوهاتو پۀ وجه ئ

غالب وۀ او پۀ پرائيوېټه توګه ئې لسم پاس کړے وۀ. مالزمتونه ئې هم کړي دي لکه د خزانې پۀ دفتر  
کښې کلرک بهرتي شوے وۀ. چې شپږ کاله پس ئې دغه نوکري پرېښلې وه. بيا څۀ موده پۀ رېډيو  

 ړے وۀ. ولې د دغه نه هم وويستلے شو. پاکستان پېښور کښې ئې هم مالزمت ک

سليم چې پۀ کوم وخت کښې ژوند کولو پۀ هغه وخت کښې نۀ يوازې پۀ دې سيمه کښې بلکې  
پۀ ټوله نړۍ کښې اړے ګړے وۀ.پښتنه سيمه هم د ناشوني حاالتو سره مخ وه چې هر چا پۀ کښې د  

شاعر وۀ هغه هم د خپل قام او  خپل وس مطابق د معاشرې د پاره هلې ځلې کولې.سليم هم يؤ حساسه 
خاورې د پاره خپل قلم استعمالولو کۀ يؤ پلؤ هغه د معاشرې د پاره انقالبي مبارزه کوله او د ترقي  
پسندو سره کلک والړ وۀ نو بل اړخ ته هغه د رومان شهزاده هم وۀ. يؤ عاشق هم وۀ د حسن پرستار  

ا د مرضۍ مطابق شاعري ئې کړې ده. کۀ يؤ  هم وۀ. هغه د هر چا د زړۀ خيال ساتلے دے او د هر چ
پلؤ هغه يؤ سوچه روماني،مقصدي،ترقي پسنده او انقالبي شاعري کوله نو بل اړخ ته ئې رندانه مضامين  
هم پۀ ډېر ښکلي انداز کښې بيان کړي دي. دا يؤ حقيقت دے چې پۀ کومه شاعرۍ کښې د حسن وعشق  

وښوي ولې بل طرفته چې پۀ دغه عشقيه او روماني  موضوع بيان شوي وي نو هغۀ شاعري خلق ډېره خ
شاعرۍ کښې رندانه مضامين هم بيان شوې وي نو د شاعرۍ خوند يؤ پۀ دوه زياتوي. هسې خو رندانه  
شعرونه تقريباً د هر شاعر پۀ کالم کښې مؤجود وي خو ولې پۀ مشرقي ژبو کښې د دغه مضمون پۀ  

 حقله الطاف حسېن حالي ليکي: 

قيہ مضامين غزل کے نيچر ميں داخل ہويں اسي طرح خمريات يعني شراب  "جس طرح عش   
اور اس کے لوازمات کا ذکر اور نيز فقہا و زہاد اور تمام اہل ظاہر پر طعن و تعريض کرني.اپني  
ميخواري و توبہ شکني و خرابات نشيني پر فخر کرنا اور اہل شرع اور تقوٰي کے اعمال و اقوال ميں  

سي قسم کي اور  باتيں جو عقل و شرع کے خالف ہوں. يہ مضامين بهي غزل کے  عيب نکالنے اور ا
اجزاے غير منفک قرار پاگئے ہيں. سب سے پہلے غزل ميں يہ طريقہ شعراے متصوفين نے جو اہل  
هللا اور صاحب باطن سمجهے جاتے ہيں اختيار کيا تها جيسے سعدي و رومي و حافظ و خسرو وغيره. 

غزل نے ايران اور ہندوستان ميں زياده رواج اور حسن قبول پايا اور خاصکر  چونکہ ان لوگوں کي  
خواجہ حافظ کي غزل جس ميں ان مضامين کي بہتات سب سے بڑه کر ہے حد سے زياده مشہور و  

    iiمقبول ہوئي.اس ليے متاخرين نے بهي ان کي تقليد سے يہي شيوه اختيار کر ليا." 

راغلے دے چې د غزل ټول لوازمات ئې د ځان سره راوړي  پښتو ادب ته هم غزل د فارسۍ نه  

 او قبول کړي هم دي. 

 لکه چې د پښتو ژبې او ادب بابا خوشحال خان خټک هم د دغه اثر الندې راغلے دے وائي:   

 شېخ دې مونځ روژه کا زۀ به ډکې پيالۍ اخلم 

 iiiهر سړے پېدا دے خپل خپل کار لره کنۀ."  

 بل ځاے وائي 

 ت يم رندي کړمه کړمه کړم مست يم مئے پرس

 ivواوره محتسبه باده خورمه خورمه خورم."  
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دغه   هم  بابا  عبدالرحمان  شاعر  او صوفي  مقبول  ټولو  لۀ  ادب  او  ژبې  پښتو  د  رنګ  دغه 
 موضوعات ځاے پۀ ځاے چېړلي دي لکه چې وائي. 

 

 چې خبر شوم د ساقي د جام لۀ راحَ 

 لکه مړي مالقي شوم لۀ ارواحَ 

 جام د عشق لري پۀ الس کښې هر ساقي چې 

 vدا پياله ئې پۀ مستانو ده مباَح ."  

 بل ځاے وائي. 

 د ساقي پۀ الس کښې جام د ميَي ناب دے 

 مطرب ايښے پۀ زانو باندې رباب دے 

 تۀ چې ما َو ته توبه وائې ناصيحه 

   viپۀ دا وخت کښې چا څخۀ د توبې تاب دے. " 

شاعر دے . د فارسي ادب نه ئې درې مثنويانې  پښتو ژبه  عبدالحميد مومند د پښتو نازک خياله  
کښې  ترجمه کړي دي.د ګاونډۍ ژبې دغه اثرات د ټولو نه زيات پۀ حميد بابا شوي دي.څۀ پۀ زړۀ  

 پورې وېنا کوي: 

 لۀ شېخۍ رانه بهتره شوه رندي 

 بيا 

 ناصحان مې دې پۀ سل رنګه غندي بيا 

 د ګوندۍ زړۀ ترې نه صبر کړه ناصحه  

  viiۍ سره حميد شو سوګندي بيا." د رند

 هم پۀ دغه تناظر کښې د اردو ژبې او ادب متصوفي شاعر مير تقي مير وائي چې. 

 ميں جواني ميں مے پرست رہا 

 گردِن شستہ ہي ميں دست رہا 

 دِر مے خانہ ميں ميرے سر پر 

 ظِل ممدوِد داربست رہا 

 ہاته کهينچا سو پير ہو کر جب 
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   viiiرہا ." تب گنہ کرنے کا نہ دست 

د اردو ژبې او ادب بل نامتو شاعر مرزا اسدهللا خان غالب چې پۀ اردو ادب کښې د نازک  

 خيالۍ بابائے ادم بللے کېږي او د فارسۍ ژبې ديوان هم لرې وائي: 

 ميں اور بزِم مے سے يوں تشنہ کام اوں

   ixگر ميں نے کي تهي توبہ ، ساقي کو کيا ہوا تها ."  

        

 عر دے. د غالب بل ش

 يہ مسائِل تصوف! يہ تيرا بيان غالب! 

   xتجهے ہم ولي سمجهتے جو نہ باده خوار ہوتا ."  

ولې دغه سلسله چې د پښتو جديد دور ته رارسي نو ځان پۀ پښتو شاعرۍ کښې د يؤ جوت  
عالمت او مضمون پۀ حېث ښکاره کوي.د کالسيکي شاعرانو نه پس دغه مضمون پۀ جديده شاعرۍ  

ات پۀ نظر راځي. د غني خان او اشرف مفتون شاعري هم پۀ دغه تناظر کښې د قدر وړ  کښې ډېر زي
اضافه ده. ولې پۀ دغه ټولو کښې د  سېف الرحمان سليم شاعري پۀ رندانه مضامينو باندې ښۀ سمبال  

 ده چې د هغۀ شاعرۍ ته ئې ځال  بخښلې ده. 

شعرونو کښې د شرابو ذکر شوے وي هغې ته  "خمر پۀ عربۍ کښې شرابو ته وئيلے شي نو چې پۀ کومو  
  xiخمريات وائي." 

رندانه يا خمريات هغه شعرونو يا شاعرۍ ته وئيلے کېږي چې پۀ کښې د شرابو او د شرابو د  
لوازماتو ذکر شوے وي. لکه   ساقي،رند،ساغر،مېکده،مېخانه،واعظ، ناصح، شېخ، مال،زاهد،پيالۍ،جام،  

پۀ  صراحي،شراب،مے،   بيان شوې وي . د سليم  پۀ رندانه طريقه  پۀ کښې  نشه،خمار،مستي وغېره 
شاعرۍ کښې دغه ټول لوازمات پۀ ډېر ښکلي او فنکارانه انداز کښې لکه د ملغلرو پيئلے شوې دي.  
لکه چې څوک نوے نوے مېکدې ته داخل شي او د شرابو سره اشنائي جوړه کړي نو سيلم پۀ خپله  

 داسې راکاږي. شاعرۍ کښې دغه نقشه  

 کله نا کله ست د جام کوه  

 پۀ تا مئين يم پۀ ما پام کوه  

 راغلے يم زۀ مېکدې ته نوے 

  xiiساقي لږ ما سره ناکام کوه." 

او چې کله د شرابو عادي شوے دے د شرابو حرارت ئې زغملے دے، رګونو ئې د شرابو د  
 چې:  مستۍ خوند اخستے دے  نو بيا ساقي جان ته څومره ښکلې وېنا کوي

 ساقي نشه مې کړه حساب مۀ کوه 

    xiiiکۀ پۀ حساب شي نو زۀ کم غواړم." 
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پۀ جديد دور کښې د سيلم د شعر رنګ واهنګ غالب او حاوي دے . د هغه لهجه مخصوصه  
ده د خپل کالم قدروقيمت ئې کالسيک ته رسولے دے. د يؤ جدا اسلوب خاوند دے چې هغه له ئې پۀ  

رکړے دے. د هغۀ د شاعرۍ کمال ته ګورئ څومره پۀ خوږ انداز کښې  نوي دور کښې يؤ منفرد مقام و
 يؤ حقيقت پۀ ډاګه کوي چې: 

 چې پۀ کښې خوند کوي تراخۀ ګوټونه 

 ژوند کښې څو ورځې دا موسم راځي 

 چا چې لېدلے وي د مئيو جنت 

 xivهغه بهر دنيا ته کم راځي."  

ې دي بلکې د عامو خلقو زړونه  د سيلم شاعرۍ نۀ يوازې د جديد دور نقادان ځان ته مائله کړ
او خيالونه ئې هم ځان ته راګرځولي دي. هغۀ کۀ هر څو يؤ ترقي پسند،مقصدي او انقالبي شاعر ؤ  
ولې د غزل دا رندانه اړخ ئې هم ښۀ مضبوط ساتلے دے .سليم يؤ روشن خياله شاعر وۀ د خيال د  

ه پۀ رندانه طريقه نور اولس ته بې وېرې  چؤکاټونو پابندي ئې نۀ منله او نۀ ئې څۀ بندېزونه منل څومر

 مخاطب کېږي چې: 

 مېکدو پۀ لور ئې بوځئ چې سېل وکړي 

 xvدا ځوانۍ مو د څو ورځو مېلمنې دي."  

 او بل شعر کښې د رندانۀ ژوند عناصر بيانوي چې: 

 نغمې،ښائست او د شرابو نشې 

 xviژوند کښې پکار دي دغه درې خبرې ." 

 سيلم د ژوند د حقيقت نه پۀ ښۀ توګه خبر وۀ. د کائنات وسيعه مطالعه ئې لرله.  

 سليم راز د سليم پۀ حقله ليکي: 

د خپلې کالسيکي شاعرۍ د روايت پۀ تسلسل کښې او د خپل روزمره ژوند د تجربو نه ئې  "
ه انداز کښې  اهد او واعظ پۀ حقله څۀ حاصل کړي دي د هغې اظهار ئې هم پۀ فنکارانزچې د شېخ،  

 کړے دے

 تقدس ئې پۀ قبا او تربوزک دے 

  xvii"مخ ئې مۀ ګوره چې څومره مبارک دے 

سليم د واعظ، ُمال، ناصيح او شېخ شيخي او کردار هم پۀ غړولو سترګو لېدلے او ځېرلے وۀ.    
 لکه چې د واعظ پۀ حقله خپل خياالت د اولس سره شريکوي او وائي چې: 

 شراب  واعظ چې غواړي پس لۀ مرګه 

 xviiiدا انتظار دې څۀ توبه خو نۀ ده."  
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پۀ دې ګړده نړۍ کښې داسې واعظان هم شته چې بل ته وعظونه کوي ولې ځان له ئې دا حال  
 وي چې: 

 مېکده خو د رندانو خلقو ځاے وي 

  xixچې واعظ څنګه تشريف راوړو دننه." 

 او بل شعر کښې ورته وائي: 

 ما نه ساغر پۀ مېکده کښې مات شو 

  xxخوا کښې د محراب مات شو." واعظ نه  

هم دغه د واعظ اصطالح له ئې رواج ورکړے دے او د خپل کالم خوند او رنګ ئې پرې سېوا  
کړے دے. ولې بل طرفته ئې دغه قسم واعظان دنيا ته پۀ ډاګه کړي هم دي او دا د هغه د شاعرۍ کمال  

 دے لکه چې واعظ ته دعاګو دے: 

 دورې نه ساته واعظه ښاد شې مونږ د ژبې د 

 xxiمونږ مېخَورو سره کوه پۀ سړي توب خبرې." 

پۀ رندانه شاعرۍ کښې د خزان او بهار ذکر هم کوي او دغه دوۀ پۀ زړۀ پورې موسمونه د  
 خپل شعر پۀ لمن کښې رانغاړي لکه چې وائي: 

 د مئيو ګوټ سره موسم بدلېږي 

 خوند پۀ خزان کښې د بهار اخلم 

 تۀ د واعظ سره خبرې کوه  

  xxiiيؤ څو ګوټه پۀ تلوار اخلم ." زۀ 

سليم ته د واعظانو وعظونو او نصيحتونو کار نۀ دے کړے حاالنکې واعظانو خپل ځانونه ښۀ  
ستړي کړي دي او څۀ به ئې کار کړے وے ځکه چې واعظ پۀ خپله پۀ دغه مېکده کښې کله کله ښکاره  

رښتينے شاعر دے هغه د خپل    کېږي ولې پۀ سپينه جامه کښې نورو ته نصيحتونه هم کوي سليم يؤ
 وخت د واعظانو دغه حاالت هم پۀ ډاګه کړې دي لکه چې وائي: 

 واعظ خپلې ستړې وکړې خپل ئې نۀ کړم

 ساقي جان سره پۀ مينه ځم روان يم  

 دې توبې نه څۀ مطلب شو سليم جانه  

 xxiiiبيا چې ټول عمر د څښلو پۀ ارمان يم ." 

پيکه خبرو ته غَوږ هم نيسي ولې بيا هم د واعظ سره  د واعظ سره ياري دوستي هم پالي د هغه  

 يؤ شرط داسې لګوي چې: 
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 ښۀ ده شراب نۀ څښم خو يؤ شرط پۀ کښې واعظه ږُدو 

 xxivهغه وخت به څښمه چې زۀ کله تږے کېږمه"

پۀ بل شعر کښې واعظ ته خبردارے ورکوي د ځان او د ملګرو مېنوشو رايې ورته پۀ ډاګه  
 کوي  چې: 

 د واعظ دې سره څۀ غرض  دا خو مېخانه ده 

 xxvدلته به هغۀ کېږي چې څۀ دا مېخوارۀ وائي" 

سليم پۀ هغه خلقو د طنز غشي پۀ رندانه طريقه وروي کوم چې توبه بيا بيا ماتوي د داسې خلقو  

 کمے هم زمونږ پۀ معاشره کښې نشته. سليم دغه نقشه داسې پېش کوي: 

 نن خومې بيا د زړۀ رضا وکړه

 پورې خندا وکړه ما پۀ توبې  

 بويه سبا پورې چې څۀ پېښېږي 

 xxviراځه يؤ څوګوټونه بيا وکړه ." 

 او بل ځاے کښې دغه حقيقت داسې بيانوي: 

 توبه د ميئو نه ويستلے نۀ شم 

 xxviiهسې مې ُخلې لۀ پۀ خطا راغله " 

شاعر  سليم د اعٰلي پايې نظمونه هم ليکلې دي ولې پۀ بنيادي توګه هغۀ يؤ کامياب غزل ګو   .
 دے.روښان يوسفزے د سليم د غزل پۀ حقله ليکي چې: 

"د هغوې غزل خپله غېږه کښې ډېر مختلف زړۀ راښکونکي رنګونه لري.دغه وجه ده چې پۀ وړومبي ځل لوستو يا 
اورېدو سره د لوستونکي او اورېدونکي پام ځانته راګرزوي. د هغوې د غزل دغه ټول رنګونه دومره شوخ او پاخۀ  

هغو نه پۀ مجموعي توګه چې کوم تاثير يا جادو راوالړېږي هم دغه مخصوص تاثير د سليم صېب د غزل  دي چې لۀ 
ځانګړے صفت دے او لۀ هغې نه د هغوي د غزل مخصوص اهنګ او د ځانګړې لهجې شناخت ډېر پۀ اسانه کېدلے  

 xxviiiُشو."  شي او پۀ دې بنياد هغوي ته مونږ صرف يؤ صاحب فکر بلکې صاحب طرز شاعر هم وئيلے

سليم کۀ يؤ اړخ ته رندانه شاعري کړې ده ولې بل اړخ ته ئې د انسانيت خيال هم ساتلے دے.  
د هغه شاعرې يوازې د ځان د پاره نۀ ده بلکې د انسانيت د پاره هم ده لکه چې توبه ماتوونکو ته يؤ  

 ډاډ هم ورکوي او ساقي جان ته مخاطب کېږي: 

 د مېکدې الرې ال مۀ بندوه 

 xxixنۀ دي د توبې الرې."   بندې ال 

 ولې بل طرفته د مېکدې قانون هم بيانوي چې: 

 مېکده کښې ال څۀ بل رنګه قانون دے 
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 xxxچې ګناه هلته څوک نۀ کړي نو ګناه ده ." 

سليم د خپل عهد د انساني مسائلو او اجتماعي نفسياتو نه پۀ ښۀ توګه خبر ؤ. هغه د اولس غمونه  

 زړۀ او ضمير پۀ غږ کښې بدل کړي دي او دردونه پۀ تخليقي طور د  خپل 

 ځکه خو حنيف خليل د سليم پۀ حقله ليکي چې: 

'' شاعري ئې د انساني درد، رشتو او تقدس ترجمانه ده .... سليم صېب ډېرې لږې خبرې کوي او ډېره کمه شاعري  
 xxxiه."  ئې کړې ده خو پۀ معيار پوره ده. د ترقي پسند فکر نمائندګي ئې ډېره پۀ فني انداز کړې د

پۀ دنيا کښې قسما قسم غمونه  .د هغه مزاج د خپل عصر د فکري صداقت ترجمان او عکاس دے 
راځي چې هر انسان ئې ناقالره کړے دے . هر انسان د دې غمونو د لرې کولو د پاره الرې ګودرې  

 او داروګان لټوي. سليم دغه حاالت داسې بيانوي چې: 

 هم خواږۀ دي هم تراخۀ دي 

 دې شرابو کښې چې څۀ دي  

 شائد ښۀ شي مېکده کښې 

 xxxiiځم هډوکي مې درانۀ  دي ."  

 بل ځائې کښې وائي: 

 زۀ ئې د قصده چرې نۀ ماتووم  

 دا پېمانې را نه قسم هېروي

 بې شکه سرۀ شراب ئې نۀ دے عالج 

 xxxiiiخو څو لمحو له دا څيز غم هېروي . 

 او بيا ساقي جان ته مخاطب کېږي چې: 

 کوزه را َو ځنځوه راشه ساقي 

 xxxivماته خالي پۀ مخکښې جام پروت دے." 

 :غرض دا چې

. پۀ پښتو شاعرۍ کښې رندانه مضامين او لوازمات تقريباً هر شاعر پۀ خپله شاعرې کښې بيان کړي  ۱
دي چې خوشحال بابا،رحمان بابا او حميد بابا غوندې شاعران هم د دغه مضمون د اثر نه نۀ دي خالص  

 شوي. 

ژبو پۀ شاعرۍ کښې دغه مضمون د فارسي غزل لۀ الرې پښتو ادب ته داخل شو چې د    .د مشرقي۲

 پښتو ادب کالسيکي او  جديدو شاعرانو د يؤ مستقيل مضمون او عالمت پۀ توګه قبول کړو. 
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. دغه سلسله چې سېف الرحمان سليم  ته راورسېده نو هغه پۀ کښې نوې نوې تجربې وکړې.سليم  ۳ 
ته  دغه رندانه يا خمري ئې ځان  پام  پېش کړه چې د هر چا  پۀ يؤ داسې نوې رنګ کښې  ه موضوع 

 راوګرځولو. د سليم رندانه يا خمريه شاعري خپله ثاني نۀ لري او دا ځکه چې: 

 دے پۀ شرابو کښې مې جوش ورکړے 

   xxxvځکه نشه زما کالم پروت دے." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Page# 

International Journal Of Pukhtunkhwa | | Volume 6 | Issue I | January-June 2021 

Website: https://pukhtunkhwajournal.org 

Email: info@pukhtunkhwajournal.org  

124 

 کتابيات و حواله جات                      

 

 

 
i  ۲۳ءمخ ۲۰۰۱حالي،زاہد بشير پرنٹرالہور،چاپ اول مقدمہ شعروشاعري،الطاف حسين 

 ii   ۱۰۷شعروشاعري.مخ. همقدم 
iii      پروفسر ډاکتر يار محمد مغموم،َد خوشحال بابا ُکليات،يونيورسټي بک

 ۷۰۶مخ... ء ۲۰۱۶ايجنسي،خېبر بازار،پېښور،کال
 
iv  ..۲۵۷مخ 
 
v   سيد رسول رسا، َد عبدالرحمان بابا ديوان،يونيورسټي بک

 ۲۸..مخ ،ايجنسي،خېبر بازار، پېښور س ن،م 
 
vi   ،۹۲مخ هم دغه اثر 
vii    ،َد عبدالحميد مومند کليات، محمد اصف صميم،دانش خپروندويه ټولنه

 ۸.مخ،ء ۲۰۰۷پېښور،چاپ دوېم 
 

viii   مجلس ترقي ادب ،  کلياتِ مير ديوان دوم،جلد دوم،کلب علي خان فائق،

 ۸۷مخ،ء ۱۹۹۱الہور،طبع دوم،جنوري
 
ix   ۱۲۱مخ ،نوائے سروش،موالنا غالم رسول  مہر،غالم علي پرنٹرز،فيروز پور روڈ،الہور س ن 

 
x  ،۸۳مخهم دغه اثر 
xi    مشتاق مجروح،زرکاڼے،ُامي سوشيو ايجوکشنل سروسز،چاپ پنځم، کال

  ۴۲۵ء مخ  ۲۰۱۸
 
xii    َد وړو وړو خدايانو دې بنده کړم، سېف الرحمان سليم،يونيورسټۍ

پبلشرز افغان مارکټ،قيصه خواني بازار، پېښور،چاپ اول،کال  

 ۲۵.مخء ۲۰۰۸مارچ

 
xiii   ،۱۹۸مخ.هم دغه اثر 
xiv   ،۱۱۳مخهم دغه اثر 
xv  ،۱۲۱مخ هم دغه اثر 
xvi   ،۳۲مخ هم دغه اثر 
xvii   مرکه،دوېم کال، لومړۍ اؤ دوېمه ګڼه،  پښتونواله،پښتو نړيواله

 ۵۸مخ. ،م ۲۰۱۷جنوري ـ دسمبر

 
xviii    ،۱۲۷ مخَد وړو وړو خدايانو دې بنده کړم 

 
xix   ،۵۸مخ هم دغه اثر 
xx   ،۳۰مخهم دغه اثر 
xxi  ،۱۵۳مخ هم دغه اثر 

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


Page# 

International Journal Of Pukhtunkhwa | | Volume 6 | Issue I | January-June 2021 

Website: https://pukhtunkhwajournal.org 

Email: info@pukhtunkhwajournal.org  

125 

 
xxii   ،۱۶۴مخهم دغه اثر 
xxiii  ،۱۸۵مخ هم دغه اثر 
xxiv  ،۵۹مخ.هم دغه اثر 
xxv   ،۷۳مخهم دغه اثر 
xxvi    ۱۵۹مخدغه اثر،هم 
xxvii   ،۲۶مخ.هم دغه اثر 
xxviii  ،۲۱مخ هم دغه اثر 

 
xxix   ،۱۳۵مخ.هم دغه اثر 
xxx   ،۳۵مخ.هم دغه اثر 
xxxi    حنيف خليل، مخ پۀ مخ،دانش کتاب خانه ډهکي نعلبندي پېښور،کال

 ۱۶۹ء مخ..۱۹۹۹ستمبر 
xxxii  .۲۸َد وړو وړو خدايانو دې بنده کړم،مخ  

 xxxiii   ،۱۶۷مخ.هم دغه اثر 
xxxiv   ،۱۲۹مخ.. هم دغه اثر 
xxxv  ،۱۲۹مخ.هم دغه اثر 

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

